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Честито, еврофермери!

Пенка Каменова, главен редактор

РЕДАКТОРЪТ

България като страна с традиции в земедели-
ето има голям потенциал за развитие и днешно-
то събитие, което отличава носителите на награ-
дите „Еврофермер за 2017 г.“, „Евробизнесдама“ и 
„Млад еврофермер“ е доказателство за това.

За мен е чест да приветствам носителя на при-
за „Еврофермер за 2017 г.“ Атанас Василев, който 
се занимава с отглеждането на лозя и достига висо-
ки добиви от грозде. Той успява да развие своята 
дейност в унисон с изискванията на Европейския 
съюз и се интересува от новостите в бранша, ка-
то прилага съвременните технологии, което е га-
ранция за успех.

С удоволствие поздравявам и Галина Пейчева, 
победителка в категорията „Евробизнесдама“. Тя е 
амбициозна, инициативна и предприемчива, с труд 
и упоритост е постигнала своя успех. Госпожа 
Митева е земеделски производител и обработва  
17 000 декара земя. Носител на наградата „Млад ев-
рофермер“ е Димитър Чолаков. Още веднъж при-
ветствам отличените с високите и престижни на-
гради и се надявам, че те ще продължат да работят 
усърдно, а инициативността и предприемаческия 
дух в силно конкурентна и динамична среда ще им 
открива нови възможности за реализация.  
ЧЕСТИТО!    

Из приветствието на министър Румен По-
рожанов по повод връчването на наградите 
„Еврофемер“, „Евробизнесдама и „Млад евро-
фермер“ на годината 2017 (вижте всичко за събити-
ето – на стр. 6-11) 
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Отличиха призьорите в 
конкурса на сп. „Агробизнесът“ 

З а 17-а поредна година на стилна церемония бяха връче-
ни наградите на списание „Агробизнесът“ „Еврофер-
мер на годината“, „Евробизнесдама на годината“ и 

„Млад еврофермер на годината“. Връчването на призовете 
стартира още преди приемането на България в Европей-
ския съюз. Сега те са знакови, защото съвпадат с европред-
седателството на страната. 

Еврофермер на годината стана управителят на „Агра-
рия сървиз“ ЕООД - Свищов Атанас Василев, Евробизнесда-
ма на годината - Галина Пейчева-Митева, земеделски произ-
водител от Пловдив. Млад еврофермер на годината - Ди-
митър Чолаков, земеделски производител от Павликени. 

 Купите на победителите връчиха ръководителят на 
представителството на Европейската комисия в Бълга-
рия Огнян Златев и зам.-министърът на земеделието Ата-
нас Добрев. Всички номинирани получиха медали.

На тържеството в изискания столичен ресторант „Ка-
при“ се събраха земеделски производители от цялата стра-
на. Всички номинирани в конкурса са победители, тъй ка-
то са постигнали много в агробизнеса, където успяват да се 
справят за отличен, подчерта в приветственото си слово 

главният редактор на списанието Пенка Каменова.
За втора поредна година се включва във финалния етап 

на надпреварата представителството на Европейската 
комисия в България. Като чудесна инициатива окачестви 
конкурса ръководителят му Огнян Златев.

„Българските фермери трябва да са във фокуса на об-
щественото внимание, защото все още ежедневните им 
проблеми са „неинтересни“ на хората. А българските ферме-
ри в много отношения, особено когато говорим за качест-
вото на продукцията, превъзхождат европейските си ко-
леги. Затова нашите агробизнесмени трябва да кандидат-
стват по новата програма, която комисарят за земеделие-
то и развитието на селските райони Фил Хоган обяви пре-
ди броени дни, за популяризиране на земеделските продукти 
особено в страни извън европейската общност. В нея има 
заделен сериозен финансов ресурс по това перо, за да ста-
нат те известни, примерно в страните от Далечния из-
ток. Допълнителното финансиране е в размер на 169 млн. 
евро, което е с 27 млн. евро повече в сравнение с 2017 г.“, ка-
за Огнян Златев.

Според Златев у нас все още може да се произвежда дос-
татъчно количество качествена земеделска биопродукция, 
както и типична за нашите географски ширини. Чистите 
продукти са много търсени навсякъде. С това превъзхож-
даме останалите европейски страни. Ако се възползват от 
тази програма, родните агропроизводители ще постигнат 
още повече, обобщи Огнян Златев и ги призова да бъдат ак-
тивни в кандидатстването.

Екипът на Министерството на земеделието, храните и 
горите работи за създаване на условия за засилване на пазар-
ната ориентация, за повишаване на производителността 
и конкурентоспособността на земеделското производ-
ство, а оттам и за нарастване на физическия обем на про-
дукцията и добавената стойност от отрасъла, каза в при-
ветствието си зам.-министър Атанас Добрев. Той при-
помни, че бъдещето на Общата селскостопанска полити-
ка след 2020 г. е основен приоритет на българското предсе-
дателство в областта на земеделието. Страната ни въз-
намерява да организира провеждането на фокусирани деба-
ти в Съвета по съобщението на Европейската комисия 

относно бъдещето на ОСП. Целта на дискусиите е да се 
проведе обмен на мнения между министрите, за да се под-
помогне Еврокомисията при изготвянето на законодател-
ните предложения. Бъдещето на ОСП ще бъде обсъдено и 
на неформална среща в София през юни. Церемонията по 
връчването на призовете „Еврофермер“, „Евробизнесдама“ 
и „Млад еврофермер“ е доказателство, че България е страна 
с традиции в земеделието и секторът е с огромен потен-
циал за развитие.“, изтъкна Атанас Добрев. 

Успешна, плодородна, с високи добиви и високи цени го-
дина пожелаха на победителите и на номинираните в кон-
курса Огнян Златев и Атанас Добрев. Нека повече млади 
хора по собствена инициатива се захващат със земеделие, 
изключително отговорен сектор, който засяга живота на 
всички хора. Не губете увереност и продължавайте в съ-
щия дух, а ние ще помагаме с каквото можем, обобщиха Зла-
тев и Добрев.

Церемонията по връчването на призовете „Еврофермер”, „Евробизнесдама” 
и „Млад еврофермер” е доказателство, че България е страна с традиции 

в земеделието и секторът е с огромен потенциал за развитие.



Атанас Василев е ЕВРОФЕРМЕР на годината 2017 
Галина Пейчева-Митева е ЕВРОБИЗНЕСДАМА на годината 2017
Димитър Чолаков е МЛАД ЕВРОФЕРМЕР на годината 2017
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Госпожо Митева, първа сте в ка-
тегория „Евробизнесдама на годи-
ната“, как оценявате тази победа? 

- Наградата за мен е голяма и неочак-
вана чест. Тя е признание, че се спра-
вям много добре. Благодарна съм на хо-

рата, които оцениха направеното от 
мен, и на всички, които ме подкрепи-
ха. Наградата ще е допълнителен сти-
мул и ще ме амбицира да постигна още 
повече, да дам всичко от себе си, за да 
качвам нови върхове, да търся предиз-

викателства и да отговоря на очаква-
нията на колеги, партньори, работни-
ци.

Защо решихте да се занимавате 
със земеделие? 

- Видях потенциала в земеделието, 
разбрах колко динамична и интерес-
на е тази област. Навлязохме с екипа 
в сектора, разгърнахме много сериоз-
но портфолио, нетрадиционно за ре-
гиона. То е добре балансирано откъм 
култури и твърде различно по отно-
шение на комбинациите. Осигуряваме 
целогодишно работа в стопанство-
то. Освен това при тежките клима-
тични условия, които напоследък вече 
се превръщат в правило, а не са изклю-
чение, имаме балансирани добиви. Ос-
вен зърнопроизводството отглежда-
ме винени лозя, лавандула, рози, кори-
андър, памук. Имаме ниви с бял трън 
за една от водещите фармацевтични 
компании у нас, за нея произвеждаме и 

жълта акация. Сеем големи площи с 
люцерна, постоянно затревени пло-
щи. Мои клиенти са винопроизводи-
тели, фармацевтичната индустрия 
до животновъдите. Горда съм, че има-
ме възможност да работим с толкова 
много хора.

Намирате по нещо интересно за 
всеки ден.

- Тази професия е много истинска, 
работим с природата. Тя ни смиря-
ва. Припомня по безспорен начин, че 
не човекът е най-важният. Фермерс-
твото е и съзидателна професия със 
смисъл и реален отзвук в света около 
нас. С голямо бъдеще е, защото хора-
та винаги имат нужда и ще продължа-
ва да им е необходима храна, и то ка-
чествена. Земята е хлябът – в прекия 
и в преносния смисъл. Младите тряб-
ва да разберат, че всеки, който иска, 
може да се занимава със земеделие. За-
това не са нужни хиляди декари земя, 
а предприемчивост. Върху 5 дка мо-
же да се посадят зеленчуци, върху 10 
дка да има овощна градина. Не вярвам, 
че е необходимо само зърнопроизвод-
ството да се развива и да отглеждаме 
по много пшеница, царевица и ечемик. 
Може да сеем и садим „нестандарт-
ни“ култури. 

Какво ви мотивира да продъл-
жите със земеделие?

- Земеделието в България е на много 
високо равнище, изключително инте-
ресен бизнес е. То е и предизвикател-
ство, защото се състезаваме на об-
щоевропейско ниво. Но ние работим 
по правилата и се справяме, конкурен-
цията е силна, но тя е стимул и ние 
успяваме. Земеделието е и много съ-
зидателен бизнес, който се отплаща. 
Мотивация винаги има, щом човек ви-
ди резултатите от работата си.

Честито !
Приветствие на министъра на земеделието, храните и 

горите Румен Порожанов по повод връчването на наградите 
„Еврофемер, Евробизнесдама и Млад еврофермер на 

годината 2017

ЕВРОБИЗНЕСДАМА НА ГОДИНАТА 2017

Галина Пейчева – Митева:
Фермерството е съзидателна професия 

Галина Пейчева-Митева е 
регистриран земеделски 

производител от Пловдив. Тя 
гледа 17 хиляди декара земя в 

района на пловдивската община 
Раковски и старозагорската 
Братя Даскалови. Грижи се за 

500 декара винени лозя, 260 дка 
лавандула, има площи с жълта 
акация и бял трън, кориандър, 
памук, няколко хиляди декара 

люцерна, постоянно затревени 
пасища за косене, масиви с 
някои от традиционните 

зърнени култури, сред които 
слънчоглед и пшеница. 

Надя Минева, изпълнителен дериктор на Винпром Свищов получи медал за номинация 
„Евробизнесдама на годината 2017“

 Уважаеми дами и господа,
Земеделието е стратегически отрасъл, който има ключова роля за стабил-

ността на националната икономика. Българското селско стопанство поддър-
жа стабилни макропоказатели – наблюдава се ръст на произведената от не-
го брутна добавена стойност, на предприемаческия доход и на инвестициите, 
насочени към модернизация на стопанствата; постигане на стандарти за безо-
пасност на храни и фуражи; опазване на околната среда; хуманно отношение 
към животните; въвеждане на нови технологии и иновации.

От 1 януари 2018 г., десетилетие след присъединяването си към Европей-
ския съюз, България за първи път поема ротационното председателство на 
Съвета на ЕС. За страната ни това е чест, но и голяма отговорност. В контекста, 
когато Европа и светът са изправени пред сериозни геополитически, иконо-
мически и социални предизвикателства. Днес повече от всякога единството и 
солидарността са необходими, за да се гарантират напредък и устойчиво раз-
витие в бъдеще. 

Бъдещето на ОСП е основният приоритет на българското председателство 
в областта на земеделието. Като ротационен председател на Съвета възнаме-
ряваме да организираме провеждането на фокусирани дебати в Съвета по съ-
общението на комисията относно бъдещето на ОСП. Целта на дискусиите е да 
се проведе обмен на мнения между министрите, за да се подпомогне комиси-
ята при изготвянето на законодателните предложения. Бъдещето на ОСП ще 
бъде обсъдено и на неформалната среща на министрите на земеделието в Со-
фия през месец юни 2018 г. Ще бъде обърнато внимание също на ветеринар-
ната и фитосанитарната област и на рибарството и горското стопанство. 

Екипът на Министерството на земеделието, храните и горите работи за съз-
даване на условия за засилване на пазарната ориентация, за повишаване на 
производителността и конкурентоспособността на земеделското производ-
ство, а оттам и за нарастване на физическия обем на продукцията и добавена-
та стойност от отрасъла. 

Ето защо аз вярвам, че България като страна с традиции в земеделието има 
голям потенциал за развитие в тази насока и днешното събитие, което отлича-
ва носителите на наградите „Еврофермер за 2017 г.”, „Евробизнесдама” и „Млад 
еврофермер“ е доказателство за това.

За мен е чест да приветствам носителя на приза „Еврофермер за 2017 г.“ 
Атанас Василев, който се занимава с отглеждането на лозя и достига високи 
добиви от грозде. Той успява да развие своята дейност в унисон с изисквани-
ята на Европейския съюз и се интересува от новостите в бранша, като прилага 
съвременните технологии, което е гаранция за успех.

С удоволствие поздравявам и г-жа Галина Пейчева-Митева, победител в то-
зи конкурс в категорията „Евробизнесдама”. Тя е амбициозна, инициативна и 
предприемчива, с труд и упоритост е постигнала своя успех. Госпожа Митева 
е земеделски производител и обработва 17 000 декара земя.  Носител на на-
градата „Млад еврофермер“ е Димитър Чолаков.

Още веднъж приветствам отличените с високите и престижни награди и се 
надявам, че те ще продължат да работят усърдно, а инициативността и пре-
дприемаческият дух в силно конкурентна и динамична среда ще им открива 
нови възможности за реализация. ЧЕСТИТО!

Мотивация винаги има, щом 
човек види резултатите 

от работата си.







 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

10 | АГРОБИЗНЕСЪТ

Атанас Василев:
 Лозарството в България има голямо бъдеще

ЕВРОФЕРМЕР НА ГОДИНАТА 2017

МЛАД ЕВРОФЕРМЕР НА ГОДИНАТА 2017

Атанас Василев е управител на „Агрария 
Сървиз” ЕООД. Фирмата е създадена през 

2008 г.  Предлага услуги и консултации 
в областта на селското стопанство 

– лозя, орехови и овощни градини. 

Господин Василев, спечелихте оспорваната над-
превара в категорията „Еврофермер на годината“. 
Как оценявате тази награда? 

- За мен безспорно това е голяма награда и благодаря 
на сп. Агробизнесът“. Благодаря и на моя екип. Защото 
аз съм убеден, че без добър екип няма постижения, а ус-
пехът няма как да бъде постигнат.

Как стигнахте до лозарството?
- Занимавах се с друга дейност, но не бях толкова 

щастлив с това, което правех. Случайно попаднах в 

земеделието – последвах едно предложение и не съжалявам. Се-
га управлявам фирма за услуги в селското стопанство, главно 
в създаването на трайни насаждения. Обслужваме лозята на 
„Винпром“ - Свищов, занимаваме се малко и с полско земеделие. 

Намирате по нещо интересно за всеки ден?
- Земеделието е завод на открито. То може и да е проста 

работа, но трябва да ти идва отвътре. Хубаво е човек да е 
свързан със земята, защото тя дава енергия. Но това не е за 
всеки. В земеделието няма зима и лято, работно време и по-
чивни дни. Когато се налага, ти си на полето. И ако се вър-
нем към лозарството - засадените у нас лозя са малко по площ 
в сравнение с масивите в световен мащаб. Заради това перс-
пективите за развитие на сектора са свързани основно с по-
добряване на състоянието и сортовата структура на ло-
зята. Наблюдаваната в световен мащаб тенденция към по-
вишаване консумацията на червени вина е в полза на страна-
та ни. Което означава, че е добре да бъде увеличен делът на 
качествените вина чрез модернизиране на технологиите. И 

тук е мястото на проектите. Но дори без пари от опера-
тивните програми техниката трябва да бъде доставена, за-
щото е преимущество и предимство.

Какво ви мотивира да продължите със земеделие?
- Лозарството в България има голямо бъдеще – може бу-

мът да е след три-четири или десетина години, но ще е факт. 
Още повече че страната ни е единствената в света, където 
се чества Ден на лозаря – 14 февруари. Празникът идва още от 
римско време и е един от най-жизнерадостните и най-обича-
ните. Запазен е от векове в българските традиции, впрочем 
като лозарството. Затова то ще пребъде, напук на трудно-
стите, доказали сме го през годините. Ако все още ви терза-
ят съмнения, да знаете, че още предците ни са казали - вино-
то не е песен, но кара сърцето да пее. Също и екипът, хора-
та ме мотивират да продължавам. Когато ги виждаш, че се 
раздават, ти си заедно с тях и се раздаваш, получава се синер-
гия. И смело мога да заявя - оттук нататък продължаваме, и 
то само напред.

Ако все още ви терзаят съмнения, да знаете, че още предците ни са 
казали - виното не е песен, но кара сърцето да пее. Също и екипът, 
хората ме мотивират да продължавам. Когато ги виждаш, че се 

раздават, ти си заедно с тях и се раздаваш, получава се синергия. 



Димитър Чолаков :
Аграрният сектор - много добри възможности за развитие

Димитър Чолаков е от Павликени и е 
само 19 години, но вече е регистриран 

земеделски производител. През миналата 
година проходил в агробизнеса с 320 декара 
царевица. Този опит бил много необходим, 

за да знае със сигурност дали ще се справи и 
как ще потръгне. В момента полага много 

усилия, за да се научи на колкото може 
повече тънкости и да ги усвои. Защото до 

неотдавна само е гледал кое, как, кога и защо 
се прави, а сега на дневен ред е практиката. 

Сега планира да изгради капково напояване за 
царевица, което е от съществено значение 

за културата. Стремежът му е да получи 
максималната ефективност от капковото 

напояване, затова проучва подробно 
съвети и препоръки на специалисти.

полагам необходимите за това усилия. Зарежда ме с оптими-
зъм, дава ми сигурност, че това е моят път и той е верният, 
точният, сигурният. Наградата е успех за мен и за младите хо-
ра в бранша. Чест е за всички нас. Призът е признание, че ние 
се справяме не по-зле от по-опитните и по-зрелите в сектора.

Защо решихте да се занимавате със земеделие?
- Земеделието винаги е било много атрактивно за мен. От-

както се помня, родителите ми се занимават с това - те са 
зърнопроизводители. Така съм отраснал. Когато бях малък, се 
возех на тракторите и комбайните, после дойде времето за 
първите ми опити да подкарам машините. Станаха ми ин-
тересни различните обработки на почвата и прибирането 
на реколтата. Убеден съм, че това е моето призвание. Твър-
дя, че нямах друга алтернатива, но не го казвам в онзи лошия 
смисъл, който най-често използваме. Сега вече съм съвсем на-
ясно, че земеделието е един от най-важните и най-съществе-
ните отрасли на икономиката. Затова се чувствам и задъл-
жен да съм тук и да работя земеделие в България. То изисква 
много отдаденост, жив сектор е и иска много внимание и гри-
жи. Но дава много, няма как да не подчертая ползите от не-
го. А пък своеобразното свободолюбие, което то подклажда 
у мен, и обичта ми към природата ме зареждат допълнител-
но с хъс и упоритост. И ако накратко обобщя всичко казано 
дотук, спокойно мога да твърдя, че решението ми е прециз-
но обмислено. 

Какво ще кажете на вашите връстници, които се оп-
лакват от липсата на работа?

- Аграрният сектор има много добри възможности за бъде-

що развитие, а това е само плюс за младите хора. Земеделие-
то е на високо равнище у нас, дава шанс за просперитет, но 
като че все още малко млади хора го осъзнават. А ние не от-
стъпваме по нищо на колегите от Западна Европа. Смятам, 
че дори в някои отношения ги превъзхождаме. 

Какво ви мотивира да продължите със земеделие?
- Вероятно ще се повторя, но земеделието осигурява хра-

ната и не само нашата, но и на добитъка, осигурява и много 
суровини. А и аз открай време зная, че тук е моето място. 
Пред мен никога не е стоял въпросът какъв ще стана или с 
какво ще се занимавам, когато завърша училище. Обичам земя-
та, тя дава много сили, от нея може да черпиш енергия. А на-
шата земя е плодородна, благословени сме с уникална приро-
да и фантастичен климат. Това ако не са сериозни мотиви! 

Тургай Асланов получи медал за номинация „Еврофермер на годината 2017“

Вие наистина сте млад еврофермер, какво означава за вас та-
зи награда?

- Наградата е много неочаквана, но ми носи много изключително по-
ложителни емоции. Наистина я оценявам, радвам є се, горд съм, че мен 
ме удостоиха с този приз. Затова съм много благодарен на списание 
„Агробизнесът“ и на хората, които гласуваха за мен. Тя е и огромен 
стимул да продължавам да се развивам и да го правя успешно, поне да 



Министърът на земе-
делието, храните и 

горите Румен Порожа-
нов заедно с германския 
си колега Кристиан 
Шмид, кмета на Берлин 
Михаел Мюлер и ев-
рокомисаря по селско 
стопанство Фил Хоган 
откриха българската па-
лата на най-голямото из-
ложение за земеделие и 
храни „Зелена седмица“ 
в Берлин.

Кристиан Шмид и 
Фил Хоган приветстваха 
България за председателството на Съвета 
на ЕС и участието ѝ като страна партньор 
на изложението. Министър Шмид напом-
ни на многобройните гости, че всеки от тях 
вероятно е използвал български продукт. 
По думите му българското розово масло 
присъства във всички качествени парфю-
ми. Той обясни, че литър от безценната 
течност се получава от 4000 килограма ро-
зов цвят.

Кметът на Берлин призова съграждани-
те и гостите на града да опитат изключи-
телно вкусната и полезна българска храна.

България и българската култура бяха в 
центъра на шоуто при откриването на 83-
то издание на панаира, в който участват 
над 1600 изложители от над 60 страни.

Народни танци, аудио-визуално шоу и 
модерна българска музика представиха 
бита и културата на страната.

Изложението се провежда от 19 до 28 
януари, в Панаир Берлин. На българската 
палата (10.2) се представят 62 фирми и 12 
земеделски производителя.

Румен Порожанов: Страната 
ни притежава потенциал за 

производство на висококачествена 
продукция

За първи път България е страна - парт-
ньор на „Зелена седмица“, Берлин. Изложе-
нието е сред най-престижните междуна-
родни форуми за храни и селскостопански 
продукти.

 „Земеделието и преработвателни-
ят сектор на България притежават значи-
телен потенциал за производство на ка-
чествена продукция с висока добавена 

стойност, която да удовлетворява разноо-
бразните и нарастващи изисквания на ев-
ропейските потребители и на световните 
пазари“. Това заяви министърът на земеде-
лието, храните и горите Румен Порожанов 
при откриването на „Зелена седмица“, най-
престижното и водещо в света събитие за 
представяне на селскостопански продукти 
и продукти от хранително-вкусовата про-
мишленост и градинарството.

Министър Порожанов подчерта, че 
2018 започва с много отговорности за Бъл-
гария като председател на Съвета на ЕС и 
като страна - партньор на „Зелена седмица“.

 „Модернизирането и опростяването на 
ОСП след 2020 г. и бюджетът за земеделие 
в рамките на следващата Многогодишна 
финансова рамка са основните приорите-
ти на българското председателство в об-
ластта на земеделието. Изключително ва-
жни са и темите за нелоялните търговски 
практики, състоянието на международни-
те двустранни и многостранни търговски 
преговори и ветеринарната област“, заяви 
министърът.

„Основното послание на България към 
гостите на изложението е да се подчертае 
важното място на селското стопанство и 
на хранителната индустрия в икономиката 
на страната и спазването на стандартите за 
качество и безопасност“, каза още той.

Страната ни участва за 29-и път в из-
ложението, което тази година провежда 
своето 83-то издание. 

62 фирми и 12 земеделски производи-
теля представят България

Традиционно страната се представя с 
национален щанд. Тази година като стра-
на партньор българските традиционни 

продукти се предста-
виха в палата с площ 
от 1640 кв.м с над 30 
щанда. В изложението 
взеха участие 62 фир-
ми и 12 земеделски 

производителя, членове на различни асо-
циации и съюзи, които имат дългогодишни 
традиции в областта на селското стопан-
ство, хранително-вкусовата промишле-
ност и градинарството.

В българската палата гостите се запоз-
наха със специфичните български бит и 
култура, традиционните местни кулинар-
ни традиции под фолклорен съпровод и 
атракции. Те опитаха традиционни българ-
ски ястия в специално подготвен за целта 
ресторант.

Гостите се наслаждаваха на всички ха-
рактерни продукти за страната като био-
логичен пчелен мед, вина, ракии,   месни 
продукти, лютеница, конфитюри, сладка, 
био зеленчуци и плодове, млечни проду-
кти, риба и рибни продукти, а също и коз-
метични продукти на основата на българ-
ска роза и лавандула. 

Тазгодишното ни участие е под мотото 
„Ароматът на слънцето“ – символизиращ 
българската роза. В нашата палата гости-
те се докоснаха до българския бит в обо-
собен кът за занаяти и ловен щанд, под 
съпровода на народната музика в изпъл-
нение на ансамбъл БЪЛГАРЕ, свежо ухание 
и красива декорация от живи рози. 

Изложението “Зелена седмица“ обръ-
ща специално внимание на възобновя-
емите ресурси, биологичното земеделие, 
градинарството и бъдещето на развитие-
то на селските райони, като едновремен-
но с това предлага възможността да се 
опитат традиционни вкусове от цял свят. 
В рамките на изложението се провежда и 
поредният Глобален форум за храни и зе-
меделие, който е от съществен интерес и 
значение както за представителите на по-
литическо ниво, така и за бизнеса. 
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 Пенка Каменова

от стр. 10  Б ъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г., 
нейното опростяване и модернизиране беше основна тема 
в официалните срещи на министъра на земеделието, храни-

те и горите Румен Порожанов на „Зелена седмица“ в Берлин. Ведна-
га след официалното откриване на българската палата той проведе 
над десет срещи с негови колеги. ”Зелената седмица“ освен панаир 
на храни от цял свят е и арена на важни и ползотворни разговори и 
контакти в сферата на земеделието.

Министър Порожанов се срещна с унгарския министър Шан-
дор Фазекаш. Двамата обсъдиха теми като запазване на директните 
плащания и обвързаната подкрепа, както и сближаването на нивата 
на подпомагане в старите и по-новите членки на ЕС.

ОСП беше във фокуса и на разговора на българския земеделски 
министър с финландския му колега Джари Леппа. Двамата се съгла-
сиха, че е нужен по-конкретен и ясен дебат за бъдещето на аграрна-
та политика на ЕС и облекчаване на бюрокрацията.

Министърът посрещна на българския щанд още холандския ви-
цепремиер и министър на земеделието Карола Схаутен. Гост в бъл-
гарската палата беше и монголският министър на храните, земеде-
лието и леката промишленост Батжаргал Батзориг, който отправи 
молба нови български технологии в земеделието да достигнат Мон-
голия, както и за обучение на техни аграрни специалисти у нас. 

По време на срещите му с германския федерален министър на 
прехраната и земеделието Кристиан Шмид бяха обсъдени възмож-
ностите за опростяване на ОСП. 

„Разчитаме много на добрия диалог и сътрудничество с Герма-
ния, защото нямаме различия в позициите и очакванията ни за това 
какво трябва да се случи с Общата селскостопанска политика, под-
черта от своя страна Румен Порожанов.

Зам.-министър Цветан Димитров участва в панел на високо ни-
во на Световната организация по прехраната към ООН (ФАО) и ЕК.

ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА 2018

България - Ароматът  
на слънцето

ОСП - във фокуса на срещите 
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ФИЛИП ЦВЕТКОВ, ДИРЕКТОР НА ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ: 

Ще продължим да бъдем  
стабилен и надежден партньор

 Филип Цветков, инженер на 41 години, семеен, ръководи компанията Тайтън Машинъри 
България, която е сред големите търговци на селскостопанска и строителна 
техника у нас. Фирмата е вносител на световноизвестни марки като Case IH, 

Case CE, Kverneland, Vederstad, Tecnoma, MacDon, Annaburger, Salford и други. 

Каква беше за дружеството 2017 г.? 
- Добра. Пазарът не беше особено динамичен, но ние ус-

пяхме да постигнем целите, които си бяхме поставили, 
върнахме си и малко пазарен дял. 

На какво да разчитат вашите клиенти и какви са 
вашите очаквания от 2018 г.?

 - Не очакваме особена разлика в пазара. Европейските 
програми, които обикновено влияят на продажбите, ще 
имат известен принос, но очакваме той да е плавен и, об-
що взето, предвидим. 

„Тайтън Машинъри” стои стабилно на пазара, как 

се постига това при регистрирания спад на продажби-
те преди година? 

- Ние отстояваме своето място на пазара независимо 
от актуалните му колебания. Успехите ни са плод на сис-
тематичната ни работа и стремежа ни постоянно да под-
държаме качеството във всичко, което правим. 

Конкуренцията във вашата сфера е силна, но вие ус-
пявате, на какво се дължи това?

 - От една страна, Тайтън Машинъри България е част 
от най-големия в света дилър на CNH, винаги можем да 
разчитаме на подкрепата на компанията майка. От друга 
страна, тук основната предпоставка за успех е екипът ни, 

който просто ежедневно систематично си върши добре 
работата. 

Какво предлагате вие на вашите клиенти – машини, 
технологии, система за финансиране? 

- Предлагаме пълна гама от високотехнологични маши-
ни за съвременно земеделие, произведени от водещи марки 
в бранша – от самоходната техника до прикачния инвен-
тар, където имаме и алтернативи: машини за конвенцио-
нално земеделие, също и такива, използвани за минимални 
обработки. Имаме собствена RTK мрежа, покриваща цяла-
та страна, което ни дава възможност да предлагаме на кли-
ентите си навигационен сигнал с максимална точност. С 
помощта на CASE IH и подкрепата на местните ни парт-
ньори – финансиращи институции, осигуряваме на клиен-
тите си финансиране при много конкурентни условия, с 
възможности за съобразяване с техните нужди и предпо-
читания. 

Портфолиото на Тайтън Машинъри е богато, има-
те ли нови идеи, иновации, с които да зарадвате ваши-
те клиенти? 

Марките, които представляваме, са едни от най-добри-
те на пазара. Всеки от тези производители е в постоянна 
връзка с нас и получава обратна връзка от пазара относно 
нуждите и препоръките, които имат клиентите и съот-
ветно бързо реагира на тях. Иновациите в продуктите не 
са изключение или сензация, те са част от постоянен про-
цес, чиято цел е постоянно да ги развива и прави все по-до-
бри и удобни за потребителите. В този смисъл и ние вина-
ги имаме по нещо ново, което да споделяме с клиентите си. 

Ще разширявате ли търговската мрежа в страна-
та? А възможностите за сервизно обслужване? 

- Ние имаме развита мрежа в страната, като разположе-
нието на базите ни ни гарантира, че сме в радиус от най-
много 100 км до който и да било клиент, в която и да би-
ло точка от страната. Относно сервизното обслужване – 
основните ни усилия са насочени натам – постоянно рабо-
тим и се стремим да се развиваме и ставаме все по-добри. 

Разчитате ли на демонстрации на предлаганата от 
вас техника на терен? 

- За нас демонстрациите са традиционни, правим ги по 
време на всяка кампания и даваме възможност на много фер-
мери да видят лично машините ни в реални условия на ра-
бота и да се убедят в качествата им. 

На техническия панаир в Пловдив колесният  челен 
товарач  CASE 821 от новото поколение G серия бе 
отличен със златен медал. Какви други награди имате? 

Новото поколение челни товарачи Case серия G получи-
ха и наградата Good Design™ в категория индустрия от 
Чикагския музей за архитектура и дизайн и Европейския 
център за архитектура, изкуство и урбанистика. Новата 
серия челни товарачи - серия G, бе отличена за ергономич-
ността и удобството на кабината.

При селскостопанската техника през изминалата го-
дина на Агритехника Case IH спечели Машина на година-
та 2018 с новия Maxxum Multicontroller с нова осемстепен-
на полуавтоматична трансмисия ActiveDrive 8. Тя осигуря-
ва общо 24 скорости за движение както напред, така и на-
зад. Трансмисията включва редица функции, предназначени 
да направят трактора по-ефективен, а водача - по-споко-
ен. ActiveDrive 8 се присъедини към предлаганите досега ва-
рианти на Maxxum с четиристепенна полуавтоматична 
трансмисия и трансмисия с променливо предавателно чис-
ло (CVT). И сега в гамата на Maxxum имаме хубаво допълне-
ние, оценено на такъв престижен форум.

Друг от нашите партньори - шведската компания 
Vaderstad, спечели Машина на годината 2018 при почвооб-
работващата техника с новия и уникален CrossCutter Disc. 

Поддържате сериозен екип, разполагате ли необхо-
димите специалисти предвид проблема с кадрите в 
различни сектори на икономиката?

 - Екипът ни е наистина сериозен. Част от ежедневието 
ни е да го пазим и развиваме постоянно – полагаме система-
тични усилия да обучаваме хората си, да им даваме възмож-
ност да се развиват съобразно интересите си, стремим се 
да бъдем добър работодател за тях, за да могат от своя 
страна да са дългосрочно добри служители за нас. Наисти-
на намирането на подходящи хора е предизвикателство, с 
което всеки се сблъсква. За нас най-важно е желанието за ра-
бота, а когато се налага човекът да бъде дообучаван, това 
е нещо, което може да бъде направено. 

Какъв е вашият ангажимент пред клиентите тази 
година, а пожеланията към тях? 

- Ще продължим да бъдем стабилен и надежден партньор, 
който предлага добри машини и качествен сервиз. За нова-
та година на клиентите си пожелаваме преди всичко здра-
ве, а също и да бъде успешна за всички. 

 Разговора води Янка Апостолова

ДУМАТА НА

Екипът ни е наистина сериозен. Част от ежедневието ни е да го пазим и развиваме постоянно 
– полагаме систематични усилия да обучаваме хората си, да им даваме възможност 

да се развиват съобразно интересите си, стремим се да бъдем добър работодател за 
тях, за да могат от своя страна да са дългосрочно добри служители за нас.
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 Пенка Каменова

на стр. 19  

Р астящото търсене на зър-
но за промишлени цели и от 

животновъдството са сред ос-
новните причини за оптимис-
тичните прогнози за цените 
както на местно ниво в Бълга-
рия, така и в ЕС и по света. На-
тиск върху цените, макар и слаб, 
ще оказват рекордните запаси и 
изострената конкуренция меж-
ду производителите и особе-
но между големите играчи Ру-
сия и САЩ, както и Арженти-
на и Бразилия, а за Европа - Фран-
ция и Украйна, а напоследък и Ру-
мъния. 

Световните пазари
Стоковите пазари, не само 

енергийните, но и на селскосто-
панска продукция, записват в на-
чалото на 2018 г. най-продължи-
телния си печеливш период в историята, който започна в 
края на 2017 г. Това се дължи на значителното нарастване на 
производствения сектор в световен мащаб, а отминалата 
година беше втората поред, в която стоковите пазари за-
вършват на печалба, обобщават анализаторите от амери-
канската инвестиционна банка Goldman Sachs Group, които 
смятат, че тази тенденция ще се запази и през цялата 2018 г. 
Специално поскъпването на пшеницата с около 3,2% от нача-
лото на настоящата година се дължи до голяма степен на по-
следната студена вълна в САЩ.

Като цяло глобалният зърнен пазар през 2017/2018 изглеж-
да доста балансиран, а брутното предлагане надвишава про-
гнозираното търсене, което води до увеличаване на запаси-
те, сочат обобщените анализи и прогнози на ФАО и Mинис-
терството на земеделието на САЩ (USDA) от края на мина-
лата година. Според тях запасите от зърно продължават да 
се увеличават вече пети сезон поред и са почти 726 млн. то-
на, което е нов рекорд. 

Известен, макар и краткотраен, натиск върху цените на 
пшеницата оказа борсата в Париж, където на 17 и 18 януари 
бяха изтъргувани значителни количества зърно от френски-

ПАЗАРЪТ

Търсенето и цените на зърно ще 
продължат да растат

 ЖИТНИЦАТА НА БЪЛГАРИЯ ОЧАКВА ДО 330 ЛЕВА ЗА ТОН ХЛЕБНО ЖИТО

В Добричка област, която произвежда най-много пшеница в страната, през тази стопанска година масивите с културата дости-
гат 1 202 000 декара, съобщи в началото на годината председателят на регионалния Добруджански съюз на зърнопроизводителите 
Костадин Костадинов. Според него традиционно през зимните месеци пазарът е замрял, тъй като фуражната пшеница вече е изне-
сена, а зърнопроизводителите съхраняват предимно хлебна в очакване на по-висока цена. През януари за поддържаното в скла-
довете зърно се предлагат 290-300 лева за тон пшеница, като цената е по-ниска от миналата зима. Очакванията са цената да се по-
виши до 330 лева за тон.

Пшеничните посеви в Добричко, които ще дадат новата реколта, са в много добро състояние, което се дължи на сравнително ви-
соките температури от 10 - 15 градуса над нулата на места по време вегетацията на младата пшеница. Зърнопроизводителите оба-
че се надяват заедно с очакваното застудяване да падне и дебел сняг, за да се натрупат запаси от влага.
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те запаси от миналогодишната реколта, като сключените 
сделки бяха на нива с около 5 - 10 евро на тон по-ниски от 
борсата в Чикаго, където по същото време котировките 
скочиха с 3 на сто само за един ден на 18 януари до 159.65 
долара за тон. Поскъпването се дължи до голяма степен и 
на продължаващите зад океана студове, но и на последната 
прогноза на USDA, че засетите площи със зимна пшеница са 
32,6 милиона декара, което представлява спад с 1% спрямо 
миналата година.

Друг фактор, който влияе върху цените на пшеницата, 
а и на всички суровини, е доларът, който от началото на 
настоящата година отслабва и е загубил около 5% спрямо 
шестте основни валути, а това води до повишаване на це-
ните, тъй като на стоковите пазари се търгува с долари.

Дългосрочната прогноза за ЕС
В обзорния си доклад за пазара на селскостопанска про-

дукция, публикуван през декември миналата година, Евро-
пейската комисия обяви, че очаква ръст на цените на пше-
ницата в ЕС средно с 2% годишно и с 1,2 на сто при цареви-
цата в дългосрочен план до 2030 г. Сред мотивите за прог-
нозата се посочват освен нарастващото търсене и ограни-
чените поземлени ресурси, както и увеличението на енер-
гийните цени.

Производството на зърнени култури в ЕС се очаква да 
нарасне до 341 милиона тона през 2030 г., което се дължи 
на търсенето на фуражи, на добрите перспективи за износ 
(по-специално на пшеницата) и на нарастващото използва-
не на зърнени култури в хранителната индустрия. По-сил-
ният растеж обаче ще бъде възпрепятстван от ограниче-
ния потенциал за разширяване на отглежданите площи и 
от по-бавния растеж на доходността в ЕС, отколкото в 
други региони на света. Очаква се запасите от зърнени кул-
тури да се стабилизират под историческите нива, особено 
за пшеницата и ечемика. Прогнозите са за цени, които ще се 
възстановят от сегашните си минимални стойности от 
170 евро за тон до 194 евро за тон в края на периода. Авто-
рите на доклада за пазарите на селскостопанска продукция 
с перспективи за развитие до 2030 г. не изключват ценови 
марж и в двете посоки, предизвикани от резки климатич-
ни промени или краткотрайни, но с продължителен ефект 
природни явления, каквито през последните години се случ-
ват много често.

За маслодайните култури очакваното по-ниско търсене 
на растителни масла от пазара на биогорива ще окаже на-
тиск върху цените на рапицата. Увеличаващото се търсе-
не на протеинови храни ще бъде задоволено чрез увеличава-
не на производството и вноса на соя. Протеиновите кул-
тури наскоро претърпяха силно съживяване, като достиг-
наха рекордно производство през 2017 г. и се очаква това 

да продължи и през 2018 г. Нарастването на производство-
то ще се запази и през следващите 10 години, но темпът на 
нарастване ще се забави.



Употребата на фуражно зърно се очаква 
да се увеличи допълнително в отговор на 

постоянно нарастващото производство на 
животинска продукция - птици, мляко и месо, 

особено на говеждото. Заради нарастващото 
търсене на тези продукти ще продължи да 

расте и производството на фуражи.



Цените и площите в България
Средните цени на тон пшеница ще се движат в диапа-

зона 280 - 290 лв. за хлебната и 265 - 275 лв. за фуражната. 
Прогнозата е на Центъра за икономически изследвания в сел-
ското стопанство (САРА), откъдето в януарския си бюле-
тин уточняват, че засетите площи с пшеница у нас през 
2018 г. ще са 1,16 млн. ха, което е приблизително същото 
като през 2017 г.

При ечемика обаче площите ще намалеят до около 146 
хил. ха, а средните цени в края на пазарната 2018-2019 г. ще 
са около 250 - 260 лв./тон.

Засятата рапица се очаква да бъде 183 хил. ха, което 
представлява ръст от 8% на годишна база. От МЗХГ оба-
че допускат намаляване на засетите площи до 173 хил. ха.

Очакванията за царевицата, която ще бъде засята през 
пролетта, са нейната площ да достигне 442 хил. ха, а про-
гнозните цени на САРА са между 270 - 290 лв./тон.

Слънчоглед ще бъде засят на около 806 хил. ха, а цените 
до новата реколта ще бъдат между 560 и 610 лв./тон. 

 ОТВАРЯ СЕ НОВ ПАЗАР ЗА БЪЛГАРСКОТО ЗЪРНО

След посещението на правителствената делегация в 
Саудитска Арабия в края на ноември 2017 г. от кралство-
то са поискали информация за продуктите, които България 
произвежда, и от наша страна натам са заминали съответ-
ните сведения, съобщават от МЗХГ. Информацията беше 
потвърдена и от министъра на земеделието Румен Поро-
жанов. Той обеща да бъде предоставена на всички българ-
ски производители подробна информация за възможност-
ите за регистрация, за да бъдат канени на всички търгове в 
Саудитска Арабия за внос на ечемик и на пшеница.

от стр. 17  
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Новият DURON™
следващо поколение в защитата на Вашата техника

Лубрифилт ЕООД - официален вносител за България    
София 1574, тържище Слатина - Булгарплод, ул. Проф. „Цветан Лазаров“ 13,

тел. 02/978 4142; 02/978 5334; факс: 02/978 8256, e-mail: office@lubrifilt.bg

www.lubrifilt.bg

API CK-4/SN • ACEA E6 E7 E9 • Cummins CES 20086 • VOLVO VDS 4.5 • Mercedes-Benz 228.51 228.31 • MAN 3575 3275-1 3477
С одобрения по

1-4 март, Пиаченца, 
Италия.  
Seminat 
Изложба за семена, селскосто-
пански и декоративни расте-
ния, оборудване. Изложители 
са представители на секторите 

цветарство, градинарство и зеленчукопроизводство. Изложе-
нието е насочено към крайните потребители, като им дава въз-
можност да закупят растения, продукти и оборудване в начало-
то на сезона, а на изложителите дава възможност да развиват 
важни контакти и да реализират продажби. 
www.seminat.it

3-4 март, Люблин, Полша.  
Agro Park 
Единадесетото издание на селскостопанския панаир по тради-
ция ще въведе фермерите в новия сезон, показвайки най-но-
вите тенденции и технологични нововъведения в сектора. На 
изложбена площ от 3000 кв. м организаторите ще предложат 
интересна програма за специалистите. Очакват се около 250 
компании от цяла Европа, които ще представят най-новата си 
продукция, като акцентът тази година са тракторите. Вече 20 
марки агротехника са потвърдили участие. 
www.agropark.pl

6-8 март, Венрай, 
Холандия.  
LIV-Landbouwdagen 
Intensieve Veehouderij 
Осмото издание на Междуна-
родните земеделски дни на жи-
вотновъдството събира на едно 
място птицевъди, свиневъди и 
говедовъди. Очакват се над 300 

изложители от Холандия, Германия и Белгия. По време на таз-
годишните LIV са предвидени семинари и презентации за ин-
дустриалното животновъдство, на които ще бъдат представени 
най-новите тенденции, както и други теми в сектора. В нефор-
мална обстановка се обменят идеи и се полагат основите на но-
ви бизнес споразумения.
https://booking.evenementenhal.nl/en/ven-2018/venray

13-15 март, Санкт 
Петербург, Русия. 
АгроТехЭкспо 
Специализираното изложение 
за техника, технологии, обо-
рудване и услуги за селско-
то стопанство е най-голямото 

в Руската федерация, ориентирано към В2В и обхваща целия 
спектър от производство и услуги за аграрния сектор. Главна-
та цел на организаторите е да представят най-добрите техноло-
гии и оборудване за селскостопанските производители в след-
ните направления: селскостопанска техника, резервни части, 
комплексно оборудване; растениевъдство; животновъдство и 
птицевъдство; обработка на селскостопански отпадъци, спестя-
ване на енергия; услуги за аграрно-промишлените комплекси. В 
съпътстващата програма са предвидени конференции, семина-
ри и фирмени презентации.
www.agro-week.ru

14-17 март, Кишинев, 
Молдова. 
Moldagrotech
Тематичният обхват на 36-ото 
пролетно издание на Специа-
лизираната изложба за селско 
стопанство обхваща пълната га-

ма от селскостопанска техника и оборудване; водоснабдителни 
и напоителни системи в земеделието, машини за рекултивация, 
хидравлични инсталации; средства за растителна защита; вете-
ринарна медицина и препарати; оранжерии; транспортни опа-
ковки и др. В тазгодишното издание ще се проведе конкурсът 
«Полезно за Молдова“; Агро шоу „Трактор в действие“; Ден на 
младежта „Агропоколение“; семинари; кръгли маси.
www.moldagrotech2.moldexpo.md

16-18 март, Келче, Южна 
Полша. Agrotech
Международният панаир на 
селскостопанска техника е въз-
можност за фермерите да за-
почнат новия сезон с лидерите 
в агробизнеса, той е най-голя-
мото изложение в Централна и 
Източна Европа за най-новите 

машини и оборудване за селското стопанство. Статистическите 
данни за посещенията на последните изложения от 24-годиш-
ната история на панаира показват постоянен ръст, като мина-
логодишното изложение е било рекордьор с 71 250 посетители, 
750 изложители от 20 различни страни, които показаха своята 
продукция в 11 изложбени зали и в открити изложбени площи. 
Продуктовата гама обхваща трактори и други селскостопански 
машини и инструменти за растителна и животинска продукция; 
оборудване и аксесоари; семена, растения, пестициди и торове; 
фуражи и фуражни добавки. 
www.targikielce.pl

Аграрни изложения в Европа през март 2018 г.
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След старта и първите представител-
ни прояви от българското председател-
ство на Съвета на ЕС вече се планират в 
подробности и деловите форуми, на които 
България е основен организатор. Затова е 
време да спрат песимистичните настрое-
ния и оценки, защото през първата поло-
вина на 2018 г. настоящето и бъдещето на 
ЕС ще има софийски фокус, тъй като у нас 
ще се обсъждат на високо ниво и на ре-
сорни министерски съвещания най-набо-
лелите и актуални въпроси за ЕС. 



Наред с чисто имиджовия 
характер на българското 

председателство, България 
има шанс да налага и свои 

теми и идеи от дневния ред на 
форумите на ЕС, за да извлече 
максимална полза за себе си. 


Във всички публикации от чуждестран-

ни медии по повод българското предсе-
дателство на Съвета на ЕС, в които не са 
малко и критиките, че България отлага ре-
формите, за да наблегне на представяне-
то си пред Европа, почти всички медии от-
читат доброто състоянието на българската 
икономика. А това позволява на страната 
ни да защитава авторитетно позицията си 
на временен ръководител на ЕС. Дори и ав-
торитетният британски ежедневник „Фай-
неншъл таймс“ оценява положително со-
лидния икономически растеж на България 
и което е по-важно, прогнозира, че това ще 
продължи, въпреки пречките, поставяни от 
бюрокрацията и корупцията в страната.

Цитирани са прогнозите на Европей-
ската комисия за растежа на България 
през тази и следващата година, който ще 
е съответно 3,8 процента и 3,6 процен-
та. Отбелязва се, че увеличаването на за-
платите и наличието на евтини кредити 
подхранват вътрешното потребление в 
страната след годините на въздържание 
след финансовата криза от 2008 г. Посоч-
ва се, че страната ни е постигнала значи-
телен напредък за десетилетието, откак-
то се присъедини към ЕС, като жизнените 
стандарти са се увеличили от 34 процента 
от средното ниво за ЕС през 2007 г. до 53 
процента през 2016 г.. 

За българското председателство на ЕС 
има четири основни приоритета, пред-
ставени от премиера Бойко Борисов пред 
Европейския парламент на 16 януари: бъ-
дещето на Европа и младите хора; евро-

пейската перспектива и свързаност за За-
падните Балкани; сигурност и стабилност 
в силна и единна Европа; цифровата ико-
номика и уменията на бъдещето.

Бюджетът на ЕС
Има и нещо много важно – активно ще 

се обсъжда кохезионната политика и фи-
нансовата рамка на Съюза до 2020 г. и в 
следващия програмен период, които са 
жизненоважни както за икономиката на 
ЕС, така и за родната икономика, затова 
и политическият елит не скрива повише-
ните си очаквания от българското пред-
седателство на ЕС (виж изявлението на 
Манфред Вебер). Не случайно премиер-
ът Борисов подчерта пред евродепутати-
те, че „изключително много вярва и разчи-
та на Европейския парламент за бюджета 
на Европа, защото той прави политиката 

ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВО.BG

Софийският фокус за настоящето и 
бъдещето на ЕС

и чрез него се защитават дадени приорите-
ти. Борисов отново посочи, финансовите ус-
пехи на България и заяви, че страната ни е 
готова за Еврозоната и Шенгенското прос-
транство.

В областта на селското стопанство ос-
новното внимание е насочено към Общата 
селскостопанска политика (ОСП) и много-
годишното финансово споразумение, които 
също са свързани с бюджетите на ЕС. По тях 
през първото тримесечие са планирани по-
редица от структурни дебати, обяви минис-
търа на земеделието Румен Порожанов.

Последните данни на Еврокомисията со-
чат, че ОСП годишно струва на европейски-
те данъкоплатци над 47 млрд. евро. На фо-
на на предварителните очаквания, че тeзи 
средства ще бъдат сериозно намалени в но-
вия програмен период след 2020 г. след из-
лизането на Великобритания от ЕС и осигу-
ряването на повече средства по приоритети 
като миграция, сигурност и други, е възмож-
но да се достигне и до друго решение. За-
това и по думите на министър Порожанов, 
изказани пред български журналисти в Бер-
лин, на ниво ЕС се анализира и вариант за 
увеличение на приходите чрез вноските, 
които всяка държава прави в общия евро-
пейски бюджет, като се обсъжда това да бъ-
де в рамките между 1.10 и 1.19 на сто от БВП 
на всяка страна.

Освен това сред страните има съгласие 
да се запази т.нар. първи стълб от ОСП, кой-
то включва директните плащания за ферме-
рите, както и да няма съфинансиране към 
тях от националните бюджети на държави-
те, каквато идея беше лансирана в предиш-
ните месеци в политическите разговори. За 
целта трябва да се промени и действащо-
то законодателство както на ЕС, така и на 
всички-държави членки. Според министър 
Порожанов, ще бъда много добре, ако въ-
просното законодателство бъде одобрено и 
пратено на Европейската комисия по време 
на българското председателство на Съвета 
на ЕС. 

Балансирането на субсидиите
Другата голяма тема около която ще се 

търси консенсус по време на българското 
председателство е балансирането на субси-
диите, които получават различните държа-
ви, таваните на плащанията за големите зе-
меделски производители и т.нар. обвързано 
производство, осигуряващо допълнителни 
субсидии за сектори като животновъдство, 
плодове и зеленчуци. В случая, според бъл-
гарския министър на земеделието, е важно, 
че исканията на българските селскостопан-
ски произоводители да се запазят агросуб-
сидиите се подкрепя и от най-голямата ев-
ропейска икономика – германската (виж 
карето).

Като деликатна тема Порожанов посочи 
сближаването и балансирането на земедел-

ските субсидии между различните държави 
от съюза, към които ще се стреми той като 
временно председателстващ заседанията 
на аграрните министри.

Другите приоритетни теми
„Във фокус ще бъдат и всички останали 

важни теми като анализ на цените на земе-
делските продукти. Има чувствителни сек-
тори, които трябва да бъдат наблюдавани. 
Няма да подценим и болестите по живот-
ните, както и въпросите свързани с рибар-
ството. Готови сме за провеждането на кон-
структивно председателство и се радвам, че 
имаме добра комуникация с всички страни“, 
подчерта министър Порожанов на среща с 
посланиците на Швеция и Финландия, които 
проявиха интерес към актуалното състоя-
ние на земеделския сектор у нас.

Според министъра на земеделието, ре-
шение ще се търси и за таваните на плаща-
нията към големите производители. Пред 
журналисти в Берлин той уточни, че ще се 
обсъжда и темата за евентуално разширява-
не на т.нар. обвързано подпомагане, което в 
момента осигурява допълнителен бюджет 
за чувствителни сектори като животновъд-
ство, зеленчуци и плодове, като обаче има 
тавани на финансирането за отделните стра-
ни. 

 МАНФРЕД ВЕБЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРУПАТА НА ЕНП В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО Е ГОЛЯМ ШАНС ЗА ЕС
Българското председателство е голям шанс за Европейския съюз, защото за първи път страна, коя-

то граничи с Турция, ръководи Съюза. Защитата на нашите граници е един от най-важните въпроси, 
а България има опит в това. Вторият въпрос е, че България е решена да задълбочи и да направи по-
здрав Европейския съюз, защото България - под ръководството на Бойко Борисов - иска да се при-
съедини към еврозоната и иска да бъде член на Шенген, така че България иска повече и по-дълбок 
Европейски съюз. И трето - представянето на Бойко Борисов, амбициозният подход на българското 
Председателство, дават на Европа свежа енергия и това е добре!

 РУМЕН ПОРОЖАНОВ: 

ОСП ТРЯБВА ДА ОСТАНЕ 
СИЛНА И АДЕКВАТНО 

ФИНАНСИРАНА ПОЛИТИКА

Председателят на Съвета на ЕС по зе-
меделие и рибарство Румен Порожанов 
представи приоритетите на българско-
то председателство по време на изслушва-
не в Koмисията по земеделие и развитие на 
селските райони в Европейския парламент. 
Основен акцент бе модернизирането и 
опростяването на ОСП след 2020 г. и бю-
джетът за земеделие в рамките на след-
ващата Многогодишна финансова рамка. 
Порожанов подчерта, че ОСП трябва да остане силна и адекватно финансирана политика, 
за да отговори на обществените очаквания и да гарантира устойчивост на земеделието и 
околната среда.

България ще организира серия от фокусирани дебати относно бъдещето на Общата 
селскостопанска политика след 2020 г. Целта на българското председателство е да подпо-
могне и да насочи комисията при изготвянето на законодателните предложения. Темата 
ще бъде обсъдена и на неформалната среща на министрите на земеделието в София през 
юни 2018 г.

Министърът посочи още, че изключително важна е темата за нелоялните търговски 
практики. „Малките земеделски производители трябва да бъдат защитени и да по-
лучават справедлива цена за продуктите си. Очаква се законодателно предложение на 
комисията да излезе по време на българското председателство и ще работим активно за 
напредък по разглеждането му в рамките на съвета“, категоричен бе министърът. 

„Българското председателство ще продължи да следи отблизо положението на сел-
скостопанските пазари, особено в чувствителни сектори като мляко и млечни продукти, 
говеждо, свинско и пилешко месо, плодове и зеленчуци“, допълни Порожанов.

Еврокомисията пита фермерите каква да бъде новата 
многогодишна финансова рамка на ЕС


Европейската комисия (ЕK) започна допитване до фермерите, техните организации и всич-
ки заинтересовани от програмите за финансово подпомагане кои досегашни мерки те 
оценяват като най-полезни. Допитването стартира на 10 януари и ще продължи до 8 март 
2018 г., а въпросникът е публикуван на български на сайта на ЕК.
След събраните мнения, ЕК ще изготви през 2018 г. предложения за бъдещи финансови 
програми в многогодишната финансова рамка след 2020 г., която представлява дългосро-
чен бюджет на ЕС. От ЕК уверяват, че предложенията ще бъдат разработени така, че да поз-
волят на ЕС да реши най-важните неотложни задачи в областите, в които държавите-член-
ки могат самостоятелно да постигнат повече.
Това изисква внимателна оценка на постигнатите резултати, с цел те да бъдат подобрени в 
бъдеще. „За да бъде по-силен, ЕС трябва да разполага с достатъчно финансови средства, за 
да продължи да работи по изпълнението на своите политики. През последните години Съ-
юзът се промени съществено, така както и предизвикателствата, пред които той е изправен. 
Съюзът ни се нуждае от бюджет, който да ни помогне да осъществим нашите амбиции. Мно-
гогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. трябва да отразява това“, отбелязва 
ЕК и уточнява, че консултацията е неразделна част от процедура, която ще събере мнения-
та на всички заинтересовани страни за това как най-добре да се използва бюджетът на ЕС.

Германия иска да се запазят 
директните плащания след 

2020 г.


Подкрепям позицията на Европейската 
комисия (ЕК) и всички държави членки за 
запазване на директните плащания. Те са 
изключително важни за стабилизиране на 
доходите на немските фермери. Това ка-
за германският министър на земеделието 
Кристиан Шмид по време на Зелената сед-
мица в Берлин. 
„Субсидирането след 2020 г. трябва да бъ-
де организирано, по-опростено и по-це-
ленасочено. Искаме по-малко бюрокра-
ция и по-голяма ефективност, за да бъдем 
конкурентноспособни“, каза Шмид.
Той призова и за друго: „Нека фермерите, 
които са сериозни, постоянни и отдадени 
на региона и каузата си, да се превърнат 
в центъра на европейската селскостопан-
ска политика.“
Шмид отбеляза, че бъдещето на сектора 
е от изключителна важност за немските 
фермери, но и не само. „От това какво ще 
е бъдещето на сектора, зависи и какво ще 
бъде бъдещето на нашето общество. На-
шите производители са готови да инвес-
тират в бъдещето на селското стопанство, 
но единствено ако има промяна“, заклю-
чи той.
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Идеята за производството на питателна и безопасна хра-

на завладява света. С повечето наши последни разработки ние 
възнамеряваме да подпомогнем селското стопанство да произ-
вежда дори и повече, отколкото е необходимо, продукти за из-
хранване на света. Тази стратегия е нещо повече от производ-
ство на един продукт: С Agrifac ние предлагаме нов начин на 
живот. 

Част от тази стратегия е изграждането на напълно ново про-
изводствено хале, кинозали за обучения и офиси. Този нов про-
ект ще се превърне в гореща точка за растителна защита на бъ-
дещето.

BREEAM
Новата сграда ще бъде пример как околната среда, устойчи-

востта, енергийните ресурси и жизнената среда се подкрепят 
взаимно. Изискванията, определени от Agrifac, достигат най-ви-
соката оценка на международно признатия отличителен белег 
за устойчивост за дизайн - BREEAM. Сградата е устойчива, енер-
гийно ефективна, прозрачна, отворена, красива и приятна за 
работа. 

На 2 декември 2016 г. Guerric Ballu CEO на Exel Industries 
Group и 7-годишният Joey Smit, победител в конкурса за най-
младите фенове на Agrifac, положиха основния камък на нова-
та сграда в присъствието на много служители, клиенти, дилъри, 

След като Ерик Уотсън разбира, че е поставил нов свето-
вен рекорд по добив на пшеница, инвестира в нова самоход-
на пръскачка  Agrifac Condor Endurance, с работен обхват на 
пръскащите щанги от 48 метра. Тази пръскачка зърнопроиз-
водителят използва не само за растителна защита, но за при-
лагане на течни листни торове.

Condor Endurance е най-голямата пръскачка от серията 
“Condor”. Оборудвана е с 8000-литров резервоар, а в комби-
нация със системата HighTechAirPlus осигурява върхова про-
изводителност при намалена нужда от вода.

С РИМЕКС В АГРИФАК

AGRIFAC ОТИВА ПО-ДАЛЕЧ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИН ПРОДУКТ. 

Agrifac гради начин на живот

лен с амбиции. Peter Millenaar очерта ясна представа за ролята, която 
Agrifac иска да играе в селското стопанство, в технологиите и инова-
циите и в обществото:

"Като компания искаме да направим света по-красив 
всеки ден, като вдъхновяваме, улесняваме, свързваме и 

постоянно наблюдаваме отблизо устойчивото бъдеще."


Това не само ще доведе до добавена стойност за клиента, но и за 

други заинтересовани страни във веригата, които подкрепят нашата 
визия, заключи Peter Millenaar.

ДВА СВЕТОВНИ РЕКОРДА ОТ AGRIFAC    ПРЕЗ 2017

Новата фабрика на Agrifac в Steenwijk, Холандия, 
ще бъде открита официално на 7 февруари в присъст-
вието на ВИП клиенти на марката от цял свят. Бъл-
гарската делегация, водена от Римекс Технолоджийс, 
официален вносител на Agrifac за България, ще се 
присъедини към това историческо за организатори-
те събитие. „С новата концепция Нужда от земеделие 
ние възнамеряваме да променим начините на обра-
ботка и растителната защита глобално. С други думи, 
ние ще пренапишем историята“, се казва в специална-
та покана към българските фермери - притежатели на 
Agrifac. По време на откриването на новата си фабри-
ка Agrifac ще демонстрират най-новия модел машина, 
както и най-новата платформа за защита на културите. 
Като допълнение към това ще покажат и няколко бри-
лянтно прости предимства на създадените от Agrifac 
нови технологии. Ще обяснят на гостите си цялостна-
та концепция Нужда от земеделие и ефектите от нея. 

За да направим следваща стъпка в земеделието, е 
необходимо да се грижим за културите на ниво всяко 
растение по отделно. Нека да се върнем към основите 
на земеделието, но този път използвайки последните 
технологии. Всяко растение има свои собствени инди-
видуални нужди. 

Това е единственият начин да постигнем целта ни: 
достатъчно количество, питателна и безопасна храна. 

Българската делегация сред ВИП гостите 
на събитието в Холандия

Новият световен рекорд бе поставен със самоходна 
пръскачка Agrifac Condor Endurance с работен захват на 
пръскащите щанги от 48 метра и допълнителна система 
HighTechAirPlus, която икономисва използваната при пръ-
скане вода. Тази иновативна система осигурява компютърен 
контрол на променлива норма на литър за декар и контрол 
на размера на капките от кабината на оператора. Постигане-
то на новия рекорд се реализира, въпреки че теренът бе на 
места много неравен, а освен това бяха налице по малко, но 
от всички често срещани препятствия: електрически стъл-
бове, дървета, остри завои, странични наклони и редица не-
равности, отбелязаха организаторите от Agrifac.

СОБСТВЕНИК НА AGRIFAC СONDOR ПОСТАВИ 
СВЕТОВЕН РЕКОРД ЗА ДОБИВ НА ПШЕНИЦА 

Земеделски производители от регион Кентърбъри, Нова Зелан-
дия, собственици на самoходна пръскачка Agrifac Condor, постави-
ха нов световен рекорд по добив на пшеница. Зърнопроизводите-
лите Ерик и Матсин Уотсън са постигнали добив от 16.791 тона от 
хектар благодарение и на приложена високоефективна растител-
на защита през цялата година със самоходната пръскачка Agrifac 
Condor.

От 4 години Ерик е горд собственик на Agrifac Condor, оборуд-
вана със системата HighTechAirPlus, която позволява качествено 
пръскане с по-малко количество вода. Това удължава времето за 
пръскане, като за час се обработват по-големи земеделски площи 
в сравнение с други пръскачки.

AGRIFAC CONDOR ENDURANCE ПОСТАВИ НОВ 
СВЕТОВЕН РЕКОРД ПО ПРЕЦИЗНО ПРЪСКАНЕ 

Agrifac доказа за пореден път своята глобална лидерска пози-
ция в производството на самоходни пръскачки за растителна за-
щита.

Компанията счупи всички досегашни рекорди за пръскане, ка-
то реализира качествено пръскане на 26 368 дка в рамките на 24 ч.

Така бе подобрен предишният рекорд от 25 500 дка за 24 ч.
Рекордът бе поставен в зърнопроизводствено стопанство в 

Западна Австралия, където участниците станаха свидетели на 
прецизно пръскане при норматив от близо 1100 декара на час! 
В рамките на рекорда бе поставен и друг рекорд - в един от часо-
вете на пръскането бе приложен препарат за растителна защита 
върху рекордните 1507 дка/ч.

архитекти и заинтересовани строителни фирми, предста-
вители на националната и местната власт и медиите. То-
ва не беше просто празничен момент. Изпълнителният 
директор на Agrifac Peter Millenaar също така очерта по-
соката, в която би искал да отиде заедно с всички, кои-
то се присъединяват към визията на Agrifac. Agrifac е пъ-

Peter Millenaar, CEO на Agrifac
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Как държавите - членки на ЕС, 
прилагат новата ОСП

АНАЛИЗАТОРЪТ

Комюникето на Европейската ко-
мисията относно Бъдещето на пре-
храната и селското стопанство, което 
беше представено от европейския коми-
сар по земеделие и развитие на селски-
те райони Фил Хоган, беше посрещнато 
както с любопитство относно потенциа-
ла на предложения нов начин на прила-
гане и управление, за да се постигне оп-
ростяване на Общата селскостопанска 
политика (ОСП) и по-добро насочване и 
резултати на място, така и с критики от 
фермерски групи, които са притеснени, 
че се премахват „общи“ елементи в ОСП 
и от екологични групи, които се притес-
няват, че се улеснява прехвърлянето на 
голяма част от бюджета на ЕС към земе-
делските стопани, без да се залагат голе-
ми изисквания. 

През ноември миналата година, без 
много да го огласява, ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“ публику-
ва на своя уебсайт един много полезен 
обобщаващ доклад за изпълнението на 
реформата на ОСП през 2015 г., която е 
и първата година на прилагане. Разби-
рането на начина, по който се прилага 
настоящата политика, трябва да бъде в 
основата на предложенията за нейното 
подобряване. В тази статия излагам ня-
кои точки на интерес от този неотдавна-
шен доклад за изпълнението.

Площта, за която се получават 
плащания

С въвеждането на схемата за основ-
но плащане през 2015 г. в 18-те държави 
членки, които я използват, имаше пре-
разпределение на правата на плащане. 
Правата на плащане бяха разпределени 
на активни земеделски стопани, при ус-
ловие че те са били земеделски стопа-
ни през 2013 г. Държавите членки обаче 
имаха възможността да разширят списъ-
ка на допустимите земеделски стопани с:

онези, които не са имали право на ди-
ректни плащания през 2013 г., но са про-
извеждали определени култури или кул-
тивирани лозя през тази година 

онези, на които са били предоставе-
ни права от Националния резерв с права 
през 2014 г. 

онези, които никога не са притежава-
ли собствени или наети права на плаща-
не, но са предоставили доказателства, че 
те през 2013 г. реално са произвеждали 
земеделска продукция. 

Това позволи особено на онези държа-
ви членки, които изберат историческия 
модел на системата за единни плащания 
(СЕП), да включат повече земеделски про-
изводители и повече земя в системата 
за базово плащане. Районът, обхванат от 
правата на базовото плащане през 2015 г., 
е с 6,7% по-голям от площта, обхваната от 
правата на СЕП през 2014 г. 

В резултат на това разликата меж-
ду използваната земеделска площ на ЕС 
(ИЗП) и потенциално допустимата площ 
(ПДП) се стесни. Първата отговаря на об-
щата площ независимо от подадените 
заявления за директни плащания, а по-
следната съответства на общата площ, 
декларирана от бенефициентите и по-
тенциално отговаряща на условията за 
плащане.

Докладът въвежда нова концепция, 
наречена Определена площ, която е раз-
лична от ПДП. Различията се обясняват с 
ограниченията върху броя на правата на 
плащане в някои от 18-те държави член-
ки, прилагащи базовото плащане, как-
то и с резултатите от административни-
те проверки и проверките на място. Като 
цяло определената площ е била 2% под 
ПДП през 2015 г. в сравнение с 9% по-ни-
ска през 2014 г. Примери за ограниче-
ния, дадени в документа, включват:
 Белгия - Фландрия, Ирландия, Испа-

ния и Португалия ограничиха разпреде-
лението на най-малкия брой между до-
пустимите хектари, декларирани от 
земеделския стопанин през 2013 г., и де-
кларираните от тях през 2015 г. (декла-
рации за площ от двете години незави-
симо от броя на притежаваните права 
от фермера).
 Австрия и Обединеното кралство 

– Шотландия, приложиха коефициент за 

Анализ на проф. Алън Матюс, 
експерт по европейска аграрна 
политика в Департамента по 
икономика в Trinity College, Дъблин. 
Анализаторът Алън Матюс беше 
специален гост във втория дебат 
„ОСП след 2020 – Изборът на 
България“, който се проведе на  
21 септември 2017 г. 
 в София по инициатива на 
Института за агростратегии 
и иновации и ИнтелиАгро.

Супер Добиви  
със Супер Премия в Добрич

По-добра печалба с високоолеиновите слънчогледи на Синджента

П рез изминалата година се сблъскахме с много 
пазарни предизвикателства и ниски изкупни цени 
на слънчогледова продукция. В години като тази, 

високоолеиновите хибриди на Синджента са най-доброто 
решение за подобряване на приходите от слънчоглед. През 
2017 г. голям брой земеделски производители от регион 
Добрич решиха да се доверят на Таленто, Експерто и Грация 
и хибридите им се отблагодариха по най-добрия начин – със 
супер добив и супер премия.

В село Паскалево, обл. Добрич фирма Био ООД заложи на 
пълна технология на Синджента. На поле от 600 дка, изборът 
попадна върху високоолеиновите Експерто и Таленто. За летящ 
старт на слънчогледа помогна почвеният хербицид с най-дълго 
последействие - Гардоприм Плюс Голд.

Впоследствие бе използван и Листего за трудните и опасни 
плевели бутрак и паламида.

Във фаза бутон, за защита от всички болести, които 
имат негативен ефект върху добивите и маслеността на 
слънчогледа, бе използван най-новият фунгицид на Син-
джента. Амистар Голд съдържа две активни вещества с разли-
чен механизъм на действие, а оттам и предпазното и лечебно 
действие на продукта.

Пълната технология на Синджента доведе до резулати от 

370 кг на декар и значително превъзходство над конкурентни 
семена и технологии.

Подобни резултати имаше и при земеделската кооперация 
в село Бенковски, обл. Добрич – там кантарът показа 380 кг 
среден добив от 1000 дка площ. 

Вече трета поредна година, Синджента чрез своята 
Програма „Предимство“ осигурява за своите партньори-
земеделски производители редица бонуси, сред които:
	Осигурен пазар на продукция чрез своите партньори – бъл-

гарски производители на олио
	Премия от порядъка на 40-50 лв на тон над пазарната цена 

на слънчогледа
	Гаранция за минимум 82% олеинова киселина
	Отстъпки за продуктите от технологията на високоолеинов 

слънчоглед
	Съдействие за контрол на качеството на високоолеиновата 

продукция
	Обучения и обмяна на опит

Добивите и премията от 2017 г. ще продължат и през 2018. 
Много земеделски производители имат намерението да 
увеличат дела на високоолеиновия слънчоглед на техните 
полета.
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продължава в следващия брой

намаляване на допустимите хекта-
ри, състоящи се от постоянни паси-
ща, разположени в райони с трудни 
климатични условия.
 Франция не отпусна права за 

допустими хектари, които бяха ло-
зя през 2013 г.; Холандия и Гърция не 
са предоставили права за обработ-
ваема земя в оранжерии.

Като цяло Определената площ е 
била 13% по-малка от ИЗП през 2015 
г. (т.е. около 1/8 от селскостопан-
ската област в ЕС няма права за ди-
ректни плащания), което е намале-
ние на разликата от 16% през 2014 
г. Тази разлика се дължи на това, че 
има земеделски производители, кои-
то са под минималните изисквания 
за получаване на директни плаща-
ния, има земеделски стопани, кои-
то не отговарят на условията за по-
лучаване на права на плащане, или 
има земеделски стопани, които не 
кандидатстват за директни плаща-
ния най-вероятно защото смятат, че 
свързаните с тях условия са твърде 
строги спрямо плащането, което би-
ха получили.

Остават и значителни разли-
ки между държавите членки, като в 
някои от тях (например България, 
Хърватия и Румъния) до 30% от те-
риторията на ИЗП не е част от Опре-
делената площ. В таблицата в докла-
да са дадени цифрите за ИЗП, ПДП и 
Определената площ във всяка дър-
жава членка/регион през 2015 г.

Броят на земеделските 
стопани, получаващи 

плащания
Докладът на ГД „Земеделие и раз-

витие на селските райони“ не дава 
пряко промяната в броя на бенефи-
циентите на преки плащания между 
2014 и 2015 г. Вместо това тя пред-
ставя данни за промяната в броя на 
кандидатите. Изглежда, че през 2014 
г. някои земеделски стопани са по-
дали единното заявление по схеми, 
които не са свързани с получава-
не на директно плащане (например 
за управление на торове в Белгия 
- Фландрия). По този начин въпре-
ки увеличаването на площта, отгова-
ряща на условията за получаване на 
директни плащания, броят на канди-
датите в действителност е намалял с 
5% между 2014 и 2015 г. Това отчасти 
се дължи и на промени в процедури-
те за докладване, тъй като през 2015 
г. са посочени само допустимите за 
Базово плащане, СЕПП или схемата 

за малки фермери.
Въпреки това намаляването на броя на 

кандидатите в някои държави членки/ре-
гиони е учудващо. България е имала 35% 
по-малко кандидати през 2015 г. в сравне-
ние с 2014 г., въпреки че продължава да 
прилага СЕПП. Обяснението на България в 
доклада е, че промените в националното 
законодателство по отношение на задъл-
жителното социално и здравно осигурява-
не са основната причина за значителното 
намаляване на броя на кандидатите. 

Фактът, че промяната в кодекса за со-
циална закрила на дадена страна може да 
има толкова драматичен ефект върху броя 
на бенефициентите на ОСП от една година 
до следващата, повдига озадачаващи въ-
проси относно това доколко са допусти-
ми за подпомагане собствениците на земя 
в тази страна. Подобни примери има оба-
че и в други държави/региони: -20% в UK 
- Северна Ирландия, -15% в UK - Англия, 
-13% в Малта и -10% в Италия. Положение-
то в страните със значително увеличение 
на броя на заявленията (+18% в Португа-
лия) е по-ясно свързано с разпределение-

то на правата през 2015 г. на нови земедел-
ски стопани.

Размерът на получените плащания
През 2015 г. средните преки плащания, 

отпускани на хектар площ, декларирани 
от земеделските производители, възли-
зат на 256 евро/ха в ЕС, включително спе-
цифичното плащане за памук и евентуал-
ните национални „добавки“ (допълващи 
национални преки плащания за Хърватия 
и преходни Национални помощи за дър-
жавите членки, прилагащи СЕПП (с изклю-
чение на Естония и Кипър). Тази средна 
стойност на директно плащане на хектар 
варира от 115 евро/ха в Латвия до 610 ев-
ро/ха в Малта (виж графика 1).

Тези суми са след евентуалното прех-
върляне на средства от или във пакета на 
Втори стълб, ако държавата членка е ре-
шила да прави такова прехвърляне между 
стълбовете (например Латвия прехвърли 
значителни суми в пакета си за развитие на 
селските райони, което се отрази в ниско 
плащане на хектар).

Графика 1
Тази графика показва и средния състав на преките плащания, получени от земеделските 
производители във всяка държава членка. Базовото плащане (схема за базово плащане или схема за 
единно плащане на площ) представлява средно 54% от директните плащания. Съществува очевидна 
хетерогенност в начина, по който плащанията се извършват за земеделските стопани в различните 
държави членки.

Синджента – атрактивни 
решения за житни култури

Началото на сезон 2018 год. е поставено, а доброто пла-
ниране на технологията за растителна защита стои в ос-
новата на високите резултати. Оптимизиране на разхо-

дите, продукти с добра ефикасност и висока възръщаемост са 
ключови за успеха.

В житни култури Синджента предлага доказани в практика-
та, водещи продукти, както и нови иновативни решения. Офер-
тата на Синджента за 2018 е изключително атрактивна. 

При фунгицидите предлагаме универсален пакет, който да 
може да се прилага при всякакви условия: Чероки + Артеа. Че-
роки - най-новият трикомпонентен фунгицид, който осигуря-
ва безкомпромисна защита от болести, и Артеа - рентабилният 
фунгицид, който пасва във всякакви условия. Чероки осигурява 
отличен ефект срещу всички най-важни болести с няколко нива 
на защита и газова фаза. Гъвкавата доза (133 мл; 200 мл) и гъв-
кавият момент на приложение правят продукта приложим през 
всички фази, през които житните се нападат от болести. Артеа 
е предпочитаният фунгицид на Синджента, който осигурява на-
деждно лечебно и предпазно действие срещу всички болести. 
Фунгицидният пакет ще се предлага с 5 % отстъпка през 2018 г.

Новото предложение при фунгициди е Амистар Опти - оп-
тималният фунгицид. Фунгицидът осигурява ДВЕ нива на на-
деждна защита срещу болести и ДВОЕН физиологичен ефект. 
Амистар Опти съчетава в себе си и две иновативни техноло-
гии - доказаната Amistar technology, която защитава растение-
то отвътре, и SuperWeatherStick - патентована формулация, 
която защитава растението отвън. Фунгицидът има дълго по-
следействие след приложение, като предпазва новия прираст 
след третиране.

В сегмента хербициди срещу житно заплевеляване Син-
джента е лидер, а хербицидът Аксиал държи безапелационно 
първата позиция. През последните години, в резултат на про-
мяната на климатичните условия, в пшеницата и ечемика все 

повече се намножават житни плевелни видове, като видове 
райграс, ветрушка, лисича опашка, див овес и други. Аксиал 
осигурява безкомпромисен контрол на икономически важните 
житни плевели, включително прерастнал див овес до фаза вре-
тенене на плевела, както и райграс и ветрушка. Аксиал е изклю-
чително селективен към житните култури и може да се използ-
ва и в ечемик. 

Аксиал Едно предлага едно решение срещу основните пле-
вели в житни култури, включително паламида, лепка, райграс, 
див овес и див мак. Дългият период и гъвкавост на приложе-
ние: от 3-ти лист до 2-ри възел, са изключително голямо пре-
димство в контрола на смесено заплевеляване в пшеница и 
ечемик. През 2018 Синджента ще запази успешния пакет Акси-
ал Едно и Артеа, със 7% по-ниска цена. 

Целио е решението за вашите полета, когато имате проблем 
с овсига. Продуктът е уникална комбинация от две активни ве-
щества с два различни механизма на действие и двоен нок-да-
ун ефект срещу плевелите. Целио има контактно и системно 
действие, както и допълнително почвено действие. Целио e с 
15 % по-добра цена спрямо пролетта на 2017 г.

Синджента Ви пожелава успешен сезон!

Двоен физиологичен ефект на Амистар Опти
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Животновъдството в ЕС ще продължи 
да нараства поне до 2030 г.

ПРОГНОЗАТА

Ж ивотновъдството в Ев-
ропейския съюз ще про-

дължи да расте със сигурност до 
2030 г., тъй като ще се възполз-
ва от постоянно увеличаващо-
то се търсене на преработени 
животински продукти. Очаква-
нията са потреблението на си-
рене и млечни продукти да нара-
ства, докато търсенето на пряс-
но мляко ще намалява плавно през 
следващите 10 и повече години.

Това са част от прогнозите 
на Европейската комисия за пери-
ода 2017 - 2030 г., описани в по-
ръчан от нея доклад за селскосто-
панските пазари и разработен въз 
основа на наличната информация 
към края на септември 2017 г. за 
селскостопанското производ-
ство в Европа и света, включи-
телно на световни организации като ОИСР, ФАО и Све-
товната банка.

Пазар на мляко и млечни продукти
През 2030 г. световното производство на мляко се очак-

ва да достигне повече от 1 млрд. тона, което означава, че 
средногодишното увеличение ще бъде 16 млн. тона.

Очаква се ЕС да задоволи 30% от световното търсене, 
като прогнозите за количеството прясно мляко в съюза в 
нетната търговия са да достигне малко над 10.8 млн. то-
на през 2030 г., в сравнение с 10.5 млн. тона през 2017 г. Ус-
поредно с това ще са необходими близо 900 000 тона пове-
че мляко годишно, за да се задоволи нарастващото вътреш-
но потребление в ЕС главно за сирена и за преработката на 
други млечни продукти. Заедно с други стоки като месо и 
домати повечето млечни продукти ще се използват и като 
съставки, за да се отговори на нарастващото търсене на 
преработени храни като пица, готови ястия и сладкиши. 
В същото време потреблението на прясно мляко се очаква 
да продължи да намалява.

Нова Зеландия и САЩ ще останат основни конкуренти 
на ЕС при износа на млечни продукти, а заради нарастващо-
то търсене в света ще се стигне до ежегодно увеличаване 
на производството на мляко в ЕС малко под 1% годишно 

(или 1,4 милиона тона). Най-голям ще бъде приносът на бър-
зо възстановеното производство във Франция и Германия.

През 2017 г. всички цени на млечните продукти се въз-
становиха след значителното поевтиняване през 2015 и 
2016 г., а поскъпването се дължи на спадналото производ-
ство през последното тримесечие на 2016 г. и първото 
тримесечие на 2017 г., като в същото време търсенето на-
раства силно.

През септември 2017 г. цената на суровото мляко в ЕС 
достигна 37 евро/100 кг, но производството на сирена 
предложи най-добра възвращаемост през миналата година и 
това ще продължи и през 2018 г., но през следващите годи-
ни цените ще са под натиск и в зависимост от увеличено-
то или намаленото производство поради различни причи-
ни, включително и климатични промени, цените ще се уве-
личават или ще намаляват.

През 2017 г. цените на маслото в ЕС скочиха рязко и дос-
тигнаха 6500 евро/тон през септември, което се дължи на 
няколко фактора, сред които се открояват силният спад 
на производството на мляко в двете основни страни - 
производителки на масло, Франция и Германия, и увеличено-
то световно производство на сметана. През следващите 
години ценовият диапазон на маслото ще е доста широк, 
особено през 2019 и 2020 г.

Пазар на месо
По принцип пазарите на мляко и на месо са свързани, а 

и двата пазара ще бъдат подкрепени от по-голямото све-
товно търсене на мляко и млечни продукти и месо през 
следващите години до 2030. Това от своя страна ще дове-
де до увеличение на износа на месо от 4,35 млн. тона през 
2017 г. до 4,7 млн. тона през 2030 г. Очакванията са произ-
водството да нараства с 1% годишно или общо с 14% до 
2030 г.

Прогнозите са потреблението на прясно месо да нама-
лее, което най-вероятно ще бъде компенсирано от увеличе-
ното използване на месни продукти като съставки в пре-
работени храни. Според авторите на доклада 90% от об-
щото производство на месо в ЕС ще продължи да задово-
лява вътрешното потребление до 2030 г., като общото 
производство трябва да достигне около 47,5 млн. тона, 
от които 44,1 млн. тона ще отидат за европейския пазар 
и само 3.4 млн. тона за износ извън ЕС.

След свиване на потреблението на месо по време на ико-
номическата криза между 2014 и 2016 г. се забеляза повиша-
ване до 2,2 кг на човек от населението, което се дължи най-
вече на богатото предлагане от различни видове меса въ-
преки увеличения износ. До 2030 г. консумацията на месни 
продукти на човек от населението в ЕС се очаква да се ста-
билизира, но в отделни държави леко да се понижи. 

При свинското месо се очаква леко увеличение през след-
ващите няколко години, но след 2020 г. ще започне да нама-
лява заради затягане на изискванията за опазване на околна-
та среда в сектор „Животновъдство“. След преструкту-
рирането на млечния сектор се прогнозира макар и лек, но 
постоянен спад на произведеното говеждо месо. За разли-
ка от производството на овче и козе месо, което вероят-
но ще нарасне най-много с 4% до 2030 г. след няколко поред-
ни години на спад до 2017 г. Производството на овче и ко-
зе месо ще достигне 997 000 тона през 2030 г. в сравнение с 
957 000 тона през 2017 г.

Производството на домашни птици ще се разширява, 
подкрепено от благоприятния вътрешен пазар. В същото 
време световното търсене на птиче месо се очаква да се 
увеличи с почти 3,2 млн. тона в сравнение с 2017 г. и да дос-
тигне 15,5 млн. тона през 2030 г. от 14,7 млн. тона през 
2017 г., или нарастване с около 5%. Това почти е равно на 
общото нарастване за другите видове месо (говеждо, свин-
ско, овче и козе). 

Въпреки увеличеното производство цените на птиче-
то месо ще бъдат подложени на силен натиск поради за-
силващата се конкуренция на световните пазари. Цените 
в ЕС се очаква да намалеят средно от 1,804 евро/тон през 
2017 г. до 1,728 евро/тон през 2030 г.

Според авторите на доклада промяна на прогнозата е 
възможна, ако европейските фермери и месопреработва-
тели направят стабилни пробиви на пазарите извън ЕС, 
за което се предвиждат и стимули от ЕК. Животновъ-

дите са изправени пред изпитание, но и пред предизвика-
телството да се справят с по-ниските цени през първи-
те години на прогнозата. След това се очаква цените да 
се стабилизират поради очакваното по-голямо предлагане, 
покриващо нарастващото търсене в света. Световното 
потребление на месо се очаква да се увеличи средно с 1% го-
дишно между 2017 и 2030 г., което е по-бавно от периода 
2007 - 2017 г. (+1,8% годишно), и да достигне почти 365 
млн. тона, или 34,7 кг на човек от населението.

 Боряна Семкова 

 КЪДЕ СМЕ НИЕ?

България се споменава два пъти в доклада в областта на 
говедовъдството. Нашата страна е сред трите водещи дър-
жави в ЕС заедно с Унгария и Полша, където се очаква най-
голям ръст на стадата от едър рогат добитък предимно за 
млекопроизводство. Вторият случай, в който се съобщава 
за нашата страна, е при прогнозата за нарастване на ста-
дата крави с бозаещи телета. Авторите на доклада отчитат, 
че през последните няколко години са се появили призна-
ци за възстановяване на тези стада и тенденцията ще бъде 
най-силно изразена освен в Полша и Румъния, но и в Унга-
рия и България. Техният ръст обаче ще е далеч от този на 
отличниците Италия (8%) и Швеция (9%).

Слабият интерес към нашата страна най-вероятно е зара-
ди изоставането на сектор „Животновъдство“ от средните 
нива за ЕС, което още веднъж затвърждава необходимост-
та от по-силно подпомагане на българските фермери както 
по линия на Програмата за развитие на селските райони, 
така и по другите схеми за държавни субсидии. Това се раз-
бира от данни на ДФ „Земеделие“ през последните две-три 
години.

Първият финансов ресурс за 2018 г. вече е одобрен – до 50 
000 лв. на фермер по схемата „Инвестиции за изграждане 
на търговски помещения и закупуване на търговско обо-
рудване за земеделски стопани, осъществяващи директни 
доставки на малки количества суровини и храни от селско-
стопански животни“. Планирани са и други субсидии, които 
все още не са обявени, но от фонда уверяват, че няма да са 
по-малко от тези през 2017 г., които са утвърдени:

 31 349 188 лв. за изплащане на втория транш по Схемата 
за преходна национална помощ за говеда, необвързани с 
производството, и по Схемата за преходна национална по-
мощ за овце майки и кози майки, обвързани с производ-
ството за кампания 2017 г. През октомври 2017 г. по пър-
вия транш от първата схема бяха изплатени 21 322 851 
лева, а през ноември 2017 г. фермерите получиха 23 888 
925 лева за първи транш по втората схема

 20 360 821 лв. по Схемата за преходна национална по-
мощ за говеда, необвързана с производството за 2017 г.

 10 988 367 лв. по Схемата за преходна национална по-
мощ за овце майки и кози майки, обвързана с производ-
ството за 2017 г.

Очаква се до първата десетдневка на февруари парите за 
втория транш по двете последни схеми също да бъдат ото-
ризирани.
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В края на януари евродепутатът Момчил Неков обсъди с 
представители на българските институции, браншо-

ви и неправителствени организации парламентарно стано-
вище относно двойния стандарт при храните в Европей-
ския съюз, което ще бъде внесено в Европейския парламент.

В дискусията участваха Мая Манолова, омбудсман на Ре-
публика България, доц. д-р Диана Ковачева, заместник-омбуд-
сман на Република България, Димитър Маргаритов, пред-
седател на КЗП, представители на Министерския съвет, 
Министерството на земеделието, храните и горите, Ми-
нистерството на здравеопазването, НЦОЗА, БАБХ, Бого-
мил Николов, председател на Асоциация „Активни потре-
бители“, представител от Националния браншови съюз 
на хлебарите и сладкарите, д-р Светла Чамова, изпълните-
лен директор на Асоциацията на месопреработвателите 
в България, Пламен Грозданов, изпълнителен директор на 
Сдружение „Съюз Произведено в България“, Жана Величко-
ва, изпълнителен директор на Асоциация на производите-
лите на безалкохолни напитки в България, Румяна Георгиева, 
парламентарен секретар на КРИБ, БСК, БТПП, представи-
тели от Национално движение на българските граждани.

„Внасянето на становище в Комисията по земеделие и 
развитие на селските райони към Европейския парламент 
относно „Двойното качество на продуктите на единния 

пазар“ е конкретна стъпка, която предприемам като бъл-
гарски евродепутат и като част от общата кампания сре-
щу тези унизителни за българските граждани търговски 
практики“, каза Момчил Неков при откриването на сре-
щата. 

„През март миналата година повдигнах въпроса и в пле-
нарна зала в Страсбург. Още тогава с мен започнаха да се 
свързват български граждани, които познават темата и 
същността на въпроса. Днес с представителите на българ-
ските институции и неправителствени организации изли-
заме с конкретни предложения и общо становище за „Двой-
ното качество на продуктите на единния пазар“. Искам да 
изготвим силна българска позиция, която да представим в 
ЕП, допълни Неков.

 „Генералното решение на този проблем ще бъде чрез съз-
даването на директива, която да регламентира производ-
ството и предлагането на продукти, в която категорич-
но да бъде забранено предлагането на една и съща стока, под 
една и съща марка, от един и същ производител, но с раз-
лични съставки и с различно качество“, подчерта евроде-
путатът.

Неков отбеляза и необходимостта от създаване на кон-
тролен орган в ЕС, който да следи за това дали се предлага 
еднакво съдържание за един и същ продукт.

Двойното качество на продуктите на 
единния пазар е унизително 

Общо становище ще се представи в Комисията по земеделие и развитие 
на селските райони към Европейския парламент

АГРОПОЛИТИКАТА

„В становището предлагам да се въведе преходен период 
и да се даде възможност на бизнеса да има по-голяма види-
мост, в случай че приготвя продукти по местна рецепта 
и използва местни суровини и, разбира се, уважение на пра-
вото на потребителите да правят информиран избор чрез 
закупуване на продукт с по-изчерпателно означение“, под-
черта Момчил Неков.

Омбудсманът на Република България Мая Манолова от-
беляза, че е против категоричното съществуване на проду-
кти с двойно качество. „Това не е просто дискриминация, 
а обида към българските граждани и тези от Източна Ев-
ропа“, каза Манолова. Тя заяви, че темата за двойния стан-
дарт при храните е кауза на институцията на обществе-
ния защитник. Омбудсманът заяви, че петицията, която 
инициира до ЕП срещу двойния стандарт при храните в 
ЕС, е допусната за разглеждане в европарламента. „Ние до-
бре си партнираме с евродепутат Неков и ще подкрепя до-
кумента, който предлага“, подчерта Манолова.

„Нашата комисия участва във всички инициативи по 
темата и ние се обединяваме около предложението за съз-
даване на единен европейски орган за контрол и анализи на 
продуктите, предлагани на пазара“, заяви Димитър Марга-
ритов, председател на Комисията за защита на потреби-
телите. 

Богомил Николов, председател на Асоциация „Активни 
потребители“, също подкрепи становището на евродепу-
тат Момчил Неков. Той подчерта необходимостта от 
контролирано наблюдение на продуктите от национални-
те надзорни органи на страните от ЕС. Николов изтъкна 
нуждата да се увеличи взискателността на хората към про-
дуктите на пазара като цяло. 

По време на дискусията Момчил Неков прикани Асоци-
ация „Активни потребители“ да предостави свои изслед-
вания за нередности на пазара, които да се представят в 
ЕП, Брюксел.

Пламен Грозданов, изпълнителен директор на Сдружение 
„Съюз Произведено в България“, също подкрепи станови-
щето, но заяви, че темата не трябва да се ограничава само 
с храните, а да се обърне внимание и на двойния стандарт 
при услугите и най-вече лекарствата. „Не може да има два 
типа качества за гражданите на ЕС“, категоричен бе Гроз-
данов. 

Всички участници в срещата се обединиха около теза-
та, че проблемът с двойния стандарт при храните е мо-
рално-етичен и са необходими конкретни действия и на-
временни мерки. 

Генералното решение на този проблем ще бъде чрез 
създаването на директива, която да регламентира 

производството и предлагането на продукти, в която 
категорично да бъде забранено предлагането на една и съща 
стока, под една и съща марка, от един и същ производител, 

но с различни съставки и с различно качество.
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Пакетни комбинации за 
всякакви ситуации от БАСФ

Г ъвкавост в избора и изгодни комбинации са новите 
акценти в оферта 2018 на БАСФ. За поредна година 
компанията потвърждава, че подкрепя българското 

земеделие с атрактивни промоционални предложения.
В житни култури предложенията не са сведени до някол-

ко продукта, а възможността за избор на висок клас рас-
тителна защита на изгодна цена е валидна за всички. При 
комбиниране на два или повече продукта за една и съща 
площ получавате 10% по-ниска цена. Това се отнася за до-
казаните фунгициди – Танго Супер, Дует Ултра, Озирис, 
Алегро, Диамант Макс, както и за бъдещето днес в расти-
телната защита – Приаксор. Промоцията в Капало е от-
ново с ваучер, но сумата е вече двойна. При закупуване на 20 
л. Капало с друг продукт на БАСФ в житни култури за съ-
щите декари получавате 100 лв. обратно във вашия порт-
фейл. Промоцията включва също новия ГОЛЯМ хербицид 
Биатлон 4Д, както и Дерби Супер Едно, и Палас. Това оз-
начава, че вие разполагате с пълната свобода да създадете 
свои пакети с продукти, които да бъдат индивидуално съ-
образени с вашите нужди и планираните добиви.

Атрактивните промоционални предложения несъмнено 
за пореден път доказват защо БАСФ е компанията, която 
вече 10 години е пазарен лидер. Това несъмнено се дължи на 
отдадеността за предоставяне на топ продукти на изгод-
ни цени. Производителите, които заложат, на която и да 
е комбинация от продукти, знаят, че техните посеви ще 

бъдат по-чисти и по-здрави. Това е първата стъпка в гаран-
тиране на инвестицията, по-успешно управление на риска и 
поставяне на основата за по-високи добиви и печалби.

Не по-малко интересни са и промоциите в слънчоглед. 
Получавате 1 л Ретенго за всеки 20 л Пулсар Плюс или Пул-
сар, а за всеки 60 л продуктовият бонус е от 1 л Пиктор. 
За поредна година Пиктор е с 5% по-ниска цена, когато е в 
технология с други продукти на БАСФ в слънчоглед/рапица. 
В царевица получавате Арат с 10% по-ниска цена при закупу-
ване със Стомп Аква или Спектрум. Най-новото предложе-
ние е Рекорд Нов, нов пакет с новия Калам и Келвин Ултра, 
с който получавате и безплатно аджуванта ДЕШ. Не на по-
следно място е и промоцията на Карикс и Карамба в рапица 
– за всеки 15 л. Карикс или Карамба получавате 1 л. Вазтак 
Нов безплатно. А за всеки 100 л получавате още 5 л Карикс 
или Карамба продуктов бонус.

Всички добре знаят, че в земеделието никога няма еднак-
ва година. Ето защо е невъзможно да се намери универсален 
подход за справяне с предизвикателствата в съвременото 
производство. Необходими са ефикасни решения, които да 
бъдат адаптирани към строго специфичните условия. Спе-
циалистите от БАСФ добре осъзнават това и ето защо 
не поставят рамки в избора на растителнозащитна тех-
нология, а предоставят възможност за избор на правилна-
та комбинация от решения. 
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Д а се намали употребата на пластмасови опаковки, 
които не подлежат на рециклиране, е амбициозната 

цел на Европейската комисия (ЕК) с най-новата си страте-
гия за пластмасите, която не е законодателен акт, а наме-
рение. Защо например да се използват сегашните пластма-
сови сламки от децата за консумация на сокове и безалко-
холни напитки, след като те се разграждат много бавно. 
Тяхното ползване лесно може да бъде избегнато или заме-
нено, ако на децата се обясни, че разграждането им отне-
ма около 300 години, в които те ще замърсяват природа-
та, даде конкретен пример вицепрезидентът на ЕК Франс 
Тимерманс.

Той предупреди, че ако не променим начина, по който 
произвеждаме и използваме пластмасите, до 2050 г. в оке-
аните ни ще има повече пластмаса, отколкото риба. „Тряб-
ва да спрем навлизането на пластмаси във водата, в храна-
та ни и дори в телата ни. Единственото дългосрочно ре-
шение е да се намалят пластмасовите отпадъци чрез ре-
циклиране и повторно използване в по-голяма степен“, по-
сочва Тимерманс.

Основната идея на новата стратегия е да бъде ограни-
чено еднократното използване на пластмасите и да се на-
малят пластмасовите отпадъци, които замърсяват окол-
ната среда. По-важното обаче е да се намери цялостен под-
ход, при който пластмасите да се произвеждат така, че 
по-лесно да се рециклират, а тези, които не могат да бъдат 
преработени, да бъдат забранени или силно ограничени.

Предвиждат се мерки, които да доведат до насърчаване 
на разделното събиране и рециклирането на пластмасови 

отпадъци, както и до ограничаване изхвърлянето на пласт-
масови отпадъци в околната среда и предотвратяване на-
влизането на микропластмаси в морска среда.

Икономическата полза
Крайната цел на Европейската комисия е да превърне 

боклука от пластмаса в суровинен ресурс след повторна 

СТРАТЕГИЯ 2030

Европейската комисия поведе битка 
срещу пластмасовите боклуци

преработка или да се търси максимална икономическа пол-
за. Европа произвежда огромно количество пластмаса – 58 
млн. тона всяка година, като най-голям дял – 40%, заемат 
опаковките, следвани от потребителски и битови стоки 
(22.5%), строителство (20%) и в други сектори (общо 18 
на сто). В същото време само 30% се рециклират. 

Анализите показват, че в ЕС само 5% от вложената 
стойност в пластмасовите опаковки се оползотворява 
повторно, като се насочват за преработка или се изнасят 
за трети страни.

Ако се повиши двойно или с 10% нарасне вложената 
стойност, това ще се отрази положително на икономи-
ката на съюза, дори и до положителен търговски баланс на 
страните членки. Разчетите сочат, че ЕС губи по 100 млрд. 
евро годишно заради това, че не преработва пластмасови-
те си отпадъци.

По-високата преработка на отпадъчния продукт ще съз-
даде нови работни места и ще се отрази положително на 
търговския баланс на страните членки. В момента 1.5 млн. 
души в ЕС са заети в пластмасовия бранш, а компаниите ге-
нерират общо 350 млрд. евро продажби. ЕК смята, че по-
не още 200 хил. души могат да намерят работа в сектора.

Промяна на бизнес модела
Една от основните причини за ограниченото рециклира-

не на пластмасите е, че при производството им се влагат 
опасни компоненти, което увеличава рисковете при прера-
ботката. Друга причина според ЕК е липсващите стандар-
ти за сортиране – често биоразградими пластмаси се смес-
ват с обикновени, което прави невъзможно тяхното пре-
връщане в компост.

В приетата стратегия е записано, че до 2030 г. пласт-
масата, използвана за опаковки, задължително да може да се 
рециклира, което означава, да не се използват трудно раз-
градими вещества. Затова Стратегията включва и въвеж-
дането на изисквания продуктите да се създават така, че 

да позволяват по-лесно рециклиране по общоевропейски 
стандарти за отпадъците. Освен това се планира забрана 
пластмасите да се използват в козметиката и боите. ЕК 
е заложила 200 млн. евро за подкрепа на бизнеса до 2020 г., 
за да намери икономически изгодно решение. Допълнителни 
100 млн. евро са планирани за финансиране на приоритетни 
действия, включително създаването на пластмасови мате-
риали, които са по-лесни за рециклиране, подобряването на 
ефективността на процеса на рециклиране и оптимизира-
нето на премахването на вредни вещества и замърсители 
от рециклираните продукти.

По-дългосрочната стратегическа цел според вицепрези-
дента на ЕК Юрки Катайнен е да се създаде общ пазар на ЕС 
за пластмасови отпадъци.

Полза или натоварване за потребителите
Стратегията предвижда повишаване на комуникацията 

и стимулиране на активното участие на гражданите в по-
сока промяна на потребителските навици и по-голяма ин-
формираност в потребителския избор, популяризиране на 
ползите от разделно събиране и рециклиране, от използва-
не на по-малко опаковки, отказване от използване на едно-
кратни торбички и други еднократни пластмасови проду-
кти и осъзнат избор към закупуване вещи и предмети, кои-
то са по-трайни и устойчиви във времето.

Седмица преди да бъде представена Стратегията, коми-
сарят по бюджета Гюнтер Йотингер предложи да се въ-
веде общоевропейски данък върху пластмасите, с приходи-
те от който да се финансира част от отворилата се дуп-
ка в бюджета на ЕС след очакваното напускане на Велико-
британия. 

Допълнително натоварване за потребителите ще дой-
де и от компаниите, ако бъдат натоварени с нови ангажи-
менти, за които трябва да инвестират. Тогава направени-
те разходи ще бъдат прехвърлят на потребителите чрез 
увеличаване на цените на предлаганите услуги. 

 БЪЛГАРИЯ ПРИВЕТСТВА НОВАТА СТРАТЕГИЯ

България приветства приемането на Стратегията и по вре-
ме на българското председателство ще бъдат проведени 
дискусии по различните законодателни и незаконодател-
ни мерки, заложени в стратегията. Изявлението е на ми-
нистъра на околната среда и водите Нено Димов само ден 
след представянето на документа.
България е сред отличниците в ЕС. По експертни оценки у 
нас се рециклират близо 40% от образуваните битови от-
падъци от пластмаса, което е с близо 10 на сто над средно-
то ниво за ЕС. Първите стъпки в разделното събиране на 
отпадъците от опаковки, в т.ч. от пластмаса, са от 2004 г., а в 
момента са обхванати 6,4 млн. жители в 183 общини в сис-
теми за разделно събиране. 
Страната ни постига всяка година европейските цели по 
рециклиране на отпадъци от опаковки. За 2015 г. при цел 
от 60 процента оползотворяване на общото количество 
опаковки България е оползотворила 254 099 тона от 392 
547 тона пуснати на пазара опаковки, което е 64,7 на сто. 
Целите по отделни материали също се постигат успешно, 
а при пластмасата резултатите са над средните за ЕС – за 
2015 г. са рециклирани близо 61% от пуснатите на пазара 
опаковки от пластмаса при средно 40 процента за ЕС. То-
зи резултат значително надвишава заложената директивна 
цел от 22,5%.
За третиране на отпадъците от опаковки са изградени 49 
сепариращи инсталации, от които собственост на органи-
зациите по оползотворяване на опаковки са 27, а остана-
лите на техни подизпълнители.
Освен частните инвестиции, направени от организациите 
по оползотворяване в инсталации и системи за разделно 
събиране на отпадъци, с европейски средства през мина-
лия програмен период 2007 - 2013 са изградени 11 сепари-
ращи инсталации за битови отпадъци с общ капацитет над 
730 000 тона. В настоящия програмен период, 2014 - 2020, 
ще бъдат изградени още 16 инсталации, за 6 от които вече 
са подписани договори. 
Страната разполага с достатъчен капацитет за рециклира-
не на отпадъците от всички основни материали като хар-
тия, пластмаса, стъкло и метал. По отношение на пластма-
сата например са издадени разрешения за дейности по 
рециклиране на над 130 фирми с общ капацитет, надхвър-
лящ 560 000 тона. При стъклото рециклиращите мощно-
сти надхвърлят 130 000 тона, а при хартията достигат общо 
около 180 000 тона.
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През последните години агротехниката при всички култу-
ри става все по-интензивна и прецизна и земеделските 
производители имат достъп до много повече информа-

ция и възможности, за да развиват едно по-модерно и печелив-
шо земеделие. 

Все повече очакванията на земеделските производители са 
свързани с професионално отношение, добра ефективност и 
икономическа изгода. 

За да задоволи тези очаквания, през 2018 г. ДюПон предлага 
цялостна програма за опазване на житните култури от болести. 
За да можем да се съобразим със специфичните особености 
на всяко поле, като вземем под внимание климатичните усло-
вия, инфекциозния натиск, както и степента на интензивност на 
отглеждане, ние предлагаме 4 фунгицида - Аканто™/Акапела™ 
250 СК, Аканто™ Плюс, Кредо™/Плинкер® 600 СК и новото пред-
ложение за 2018 г. - Сиелекс™. 

Два от фунгицидите - Аканто™ 250 СК и Сиелекс™, се предла-
гат в пакет, като всеки земеделски производител, който го заку-
пи, получава по-добра цена. 

 ФУНГИЦИДНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДЮПОН
През 2018 г. предлагаме 4 фунгицида, които дават възмож-

ност на земеделските производители да изберат момента на 
приложение на фунгицида според характеристиките му. Но-
вото предложение и флагманът на ДюПон за сезон 2018 е Си-
елекс™ – комбиниран фунгицид от ново поколение. 

Кредо™/Плинкер® 600 СК е вече доказан в практиката ши-
рокоспектърен фунгицид , който може да бъде приложен в до-
за 150 мл/дка във фаза първи- втори стъблен възел на култура-
та (Т1) или по-късно, във фаза флагов лист (Т2).

Благодарение на състава си и на едно от съдържащите се в 
него активни вещества, хлороталонил, Кредо™/Плинкер® 600 
СК действа върху всички икономически важни разреди гъбни 
патогени, като осигурява продължително предпазно действие, 
дори и при много влажни условия. Не случайно хлоротало-
нил е най-използваният фунгицид в растителнозащитните про-
грами при житни култури във Великобритания. За да се извле-
че максимумът от предпазното действие на продукта, Кредо™ 
600 СК трябва да се прилага превантивно, преди развитието на 
симптомите. Пикоксистробин е най-новата генерация строби-

лурин и единственият с пълно системно действие, защитаващ и 
новия прираст след приложение. Освен ефективната му защита 
срещу болестите пикоксистробин притежава и силно физиоло-
гично действие, което се изразява в стимулиране на фотосин-
тезата, културата се запазва по-дълго време зелена и натрупва 
допълнително биомаса, подобрява се усвояването на азота и 
устойчивостта на стресови фактори на околната среда.

Аканто™ Плюс е вече добре познат на земеделските произ-
водители и отзивите на тези, които му се довериха, са изключи-
телно позитивни. Аканто™ Плюс е системен, широкоспектърен 
фунгицид, като представлява суспензионен концентрат (СК), 
съдържащ 200 г/л пикоксистробин и 80 г/л ципроконазол. Ком-
бинацията от двете взаимно допълващи се активни вещества, 
от една страна, е гаранция за широкия спектър на действие на 
продукта, а, от друга, е предпоставка за минимализиране на 
опасността от развитие на резистентност и отлична ефикас-
ност в условия на силен фитопатологичен натиск. Друго пре-
димство на Аканто™ Плюс е силният физиологичен ефект, който 
оказва върху растенията. Културата по-лесно преодолява стре-
са, повишава устойчивостта си срещу неблагоприятни клима-
тични фактори, подобрява усвояването на азота и водата и като 
цяло добивът е по-висок.

Аканто™ /Акапела™ 250 СК съдържа чист пикоксистробин, 
който е най-удачно да се прилага превантивно в първо фунги-
цидно третиране Т1 на пшеница и ечемик, като предпазва кул-
турата от всички икономически важни болести, и то на добра 
цена . Освен това допълнителният физиологичен ефект, който 
Аканто™ 250 СК притежава, подпомага културата да се справи 
с водния стрес, който при суха пролет затормозява културата 
в критични фази, когато се залагат генеративните органи и се 
формира бъдещият добив. 

Сиелекс™ е нов фунгицид на ДюПон, комбинация от карбок-
самид (SDHI) и триазол за контрол на широк спектър от боле-
сти при житните култури. Неговата висока ефективност и про-
дължителна защита, предпазващо и лечебно действие, както и 
силно изразеното растежно регулаторно/физиологично дейст-
вие спомагат за постигането на постоянни високи добиви до-
ри при неблагоприятни условия и много висок фон на зараза. 
Регистриран е в доза 80 – 100 мл/дка при пшеница и ечемик 
срещу септория по листата (Septoria tritici); септория по кла-
са (Septoria nodorum); брашнеста мана (Erysiphe graminis); кафя-

ва ръжда (Puccinia recondita), листна ръжда по ечемика (Puccinia 
hordei); жълта ръжда (Puccinia striiformis); хелминтоспорио-
за (Helmintosporium spp); рамулария (листни петна) (Ramularia 
collo-cygnii); мрежести петна (Pyrenophora teres); жълто-кафя-
ви петна (Pyrenophora (Drechslera) tritici-repentis); листен пригор 
(Phynchosporium secalis).

Сиелекс™ е комбинация от две активни вещества – пентио-
пирад и ципроконазол. Благодарение на съдържащите се ак-
тивни вещества Сиелекс™ се придвижва трансламинарно, ло-
кално системно и системно акропетално в растението, което 
обуславя превантивните и лечебните свойства на продукта 
срещу голям брой гъбни заболявания, както и защита на новия 
прираст.

ПЕНТИОПИРАД 
Пентиопирад е ново активно вещество от групата на Инхи-

биторите на ензима сукцинат дехидрогеназа (SDHI). SDHI фун-
гицидите действат, като потискат процесите на дишане в клет-
ката. Пентиопирад се характеризира с проникващо, локално 
системно, трансламинарно и антиспорулантно действие.

Пентиопирад влияе положително върху развитието на рас-
тенията, като стимулира развитието на кореновата система и 
листната маса, повишава толерантността към воден стрес, на-
малява зависимостта от азотно торене, повишава съдържание-
то на хлорофил, ускорява фотосинтетичната активност и уве-
личава производството на антиоксиданти.

Резултатът - увеличаване на производителността на кул-
турата, дори и при липса на заболяване и положителен ефект 
върху добива.

ЦИПРОКОНАЗОЛ 
Ципроконазол е активно вещество от групата на инхибито-

рите на стеролния синтез в клетъчната мембрана (DMI, SBI, три-
азоли). Ципроконазол се характеризира със системно, транс-
ламинарно, антиспорулантно и лечебно действие. 

Триазолите потискат ензима C14-деметилаза, който участ-
ва в производството на стероли. Стеролите, например ер-
гостерол, са необходими за изграждането, поддържането и 
правилното функциониране на клетъчната мембрана. При пре-
кратяването на тяхното производство клетъчната мембрана 

престава да функционира нормално и клетката загива.
Сиелекс™ притежава уникален растежно регулаторен ефект, 

когато е приложен в Т1. 
Този ефект се изразява в силно нарастване на коренова-

та система до два пъти в сравнение с нетретираната контрола. 
Приложен в Т2, физиологичният му ефект се изразява в увели-
чение на фотосинтезата, запазване на листната маса по-дълго 
зелена, блокиране на хормона етилен при стресови условия на 
средата и предотвратяване на преждевременно остаряване и 
узряване на културата. И растежно регулаторният, и физиоло-
гичният ефект на Сиелекс имат пряко влияние върху качество-
то и количеството на добива

Сиелекс може да се прилага както в първо Т1, така и във вто-
ро Т2 фунгицидно третиране, но за да се извлече максимумът 
от ползи, които притежава, е най-удачно да се прилага за вто-
ро Т2 фунгицидно третиране, особено при висок инфекциозен 
фон на зараза от септория и видове ръжди. При такъв фон и 
гарантирано продължителна защита е препоръчително да се 
прилага по-високата доза от 100 мл/дка. 

ПАКЕТНА ОФЕРТА 2018 – ПОЛУЧАВАТЕ 
ФУНГИЦИДИТЕ НА ПО-ДОБРА ЦЕНА ОТ 

ИНДИВИДУАЛНО ОФЕРИРАНИТЕ! 
Последните няколко години доказаха, че технологията с две 

фунгицидни третирания - първото във фаза първи стъблен въ-
зел (Т1) и второто във фаза флагов лист на културата (Т2), е най-
удачна за пълно опазване на културите и максимализиране на 
резултатите. Разбира се, важно условие е и изборът на качест-
вени, широкоспектърни и високоефективни фунгициди, които 
да бъдат позиционирани правилно във всяко едно от трети-
ранията. В тази връзка нашето пакетно предложение за сезон 
2018 е комбинация от два фунгицида – Аканто™ 250 СК за при-
ложение в Т1 и Сиелекс™ за приложение в Т2. Една комбина-
ция, която осигурява широкоспектърна и високоефективна за-
щита, допълнително физиологично действие и е подходяща за 
интензивна технология на отглеждане на пшеница и ечемик, 
при която стремежът е постигане на максимума като добив-
ност и качество. 
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 Госпожо Йорданова, след като 
препаратите за растителна защита 
носят със себе си рискове за здраве-
то на хората и природата, хайде да 
опитаме да си представим, че от утре 
ще спрем. Какво ще стане?

- Отговора ще го дам не аз, а Орга-
низацията на ООН за прехрана и земе-
делие FAO. По нейни изчисления всяка 
година 40% от световните добиви на 
храни се губят заради вредители. Мо-
же ли производството на храни да се 
увеличава без продукти за растител-
на защита? И каква ще бъде цената за 
това? На фона на растящата нужда от 
храни в световен мащаб и намаляване-
то на обработваемите площи борбата 
с вредителите и болестите е ключово 
мероприятие за развитието на модер-
но земеделие. Растителнозащитната 
индустрия чрез научната и развойната 
дейност, която осъществява, осигуря-
ва за земеделието иновативни расти-
телнозащитни продукти и технологии. 
Правилната им употреба е решението 
против възможните негативни ефекти 
от работата с тях.

Ето защо усилията на АРИБ са насо-
чени към осигуряване на предвиди-
ма и работеща регулаторна среда от-
носно регистрирането на продуктите 
за растителна защита и повишаване 
на информираността за правилната и 
безопасна употреба на пестициди в зе-
меделието. Изпълнявайки тези цели, 
членовете на АРИБ допринасят за про-
изводството на достъпни здравослов-
ни храни, развитие на конкурентно зе-
меделие и високо качество на живот.

Колко време ще ни трябва, за да 
постигнем този ефект?

- Това е дълъг процес и резултатите 
не се постигат с един замах. Инициати-
вата на АРИБ за безопасна употреба на 
пестициди работи вече четвърта годи-
на. Целите на проекта са свързани със 
защита здравето на работещите с проду-
кти за растителна защита и спазване на 
екологичните и здравните изисквания 
и правила. Важно за ефективното осъ-

ществяване на инициативата са обучи-
телните и информационните материали, 
които публикуваме, както и редовното 
обучение на земеделски производите-
ли и студенти. Освен теоретичните по-
знания, които даваме на земеделските 
стопани и студентите, ние организира-
ме и демонстрации за безопасно прила-
гане на пестициди на полето. През 2017 
г. АРИБ продължи да разпространява 
сред земеделските стопани в страната 
12 практически послания за добри прак-
тики през всички фази на употреба на 
ПРЗ. Заедно с основните ни партньори 
– БАБХ и НССЗ, вярваме, че повишаване-
то на осведомеността ще повлияе поло-
жително върху поведението на земедел-
ските производители по отношение на 
правилното използване на продуктите 
за растителна защита.

Какви са резултатите от въвежда-
нето на вашата Система за управле-
ние на опаковките от препарати за 
растителна защита (ССОП)?

- През 2013 г. стартирахме проек-
та в един район - Добрич, а през 2017 г. 
имаме национално покритие или, ина-
че казано, всички земеделски произ-
водители имат достъп до системата за 
събиране на празните употребени опа-
ковки от продукти за растителна защи-
та. Нивото на събираемост в България 
за 2017 г. вече е 75%, което е много до-
бър резултат за начинаеща система. Тук 

трябва да отбележа, че според оценка-
та на ЕСРА (Европейската асоциация за 
растителна защита) България е страна-
та, където този проект се развива най-
успешно в рамките на ЕС. Събирането 
на употребените празни опаковки е на-
пълно безплатно за земеделските про-
изводители. Единственото условие е да 
се прилага добрата земеделска практика 
за трикратно изплакване на опаковките 
още по време на приготвяне на разтвора 
за пръскане, да ги складират на безопас-
но място и два пъти годишно – пролет и 
есен, операторът „Скалар еко“ ги събира 
на място. Дейностите по събирането се 
финансират изцяло от фирмите – учас-
тници в системата.

Важен резултат също е този, че 88% 
от събраните опаковки се рециклират. 
От тях се произвеждат тръби за подзем-
ни кабели.

 Какво още може да се постигне 
през 2018 г.?

- Очакваме през 2018 г. да се увели-
чат фирмите – членове на системата за 
управление на опаковките от пестици-
ди. Предвиждаме също, че ще нарас-
не и броят на земеделските производи-
тели, които предават своите опаковки 
в системата. И, разбира се, да увеличим 
процента на събрани, рециклирани и 
оползотворени количества празни опа-
ковки. Тази система действа на доброво-
лен принцип и не е задължително фир-

мата да бъде член на АРИБ, за да участва 
в нея. Фирмите, участващи в ССОП, се-
га са 11, като 2 от тях не са членове на 
АРИБ.

Считате ли, че в България можем 
да поставим по-сигурни прегради 
срещу нелегалния внос пестициди, 
както и срещу тяхното фалшифици-
ране?

- В България темата за фалшивите и 

нелегалните пестициди е както широко 
дискутирана, така и на моменти е дъл-
боко премълчавана. Ние нямаме и не 
можем да имаме пълни и точни данни 
за нелегалния внос и за фалшифицира-
нето на хербициди. За количествата се 
досещаме, като съдим по спада на про-
дажби на някои от официално внасяните 
пестициди. Този спад се дължи не на то-
ва, че селскостопанските производите-
ли са спрели да ползват пестициди, а че 
са ги заменили с други – по-евтини, по-
несигурни и внесени нелегално. А това е 
огромен риск - незаконните пестициди 
не са регистрирани и не са тествани, те 
може да са вредни за човешкото здраве, 
опасни за околната среда, токсични за 
културите.

Какъв е ефектът на проекта на „Не 
на фалшивите и нелегалните пести-
циди“?

- Целта на този проект е да повиша-
ва информираността по този проблем 
на всички нива – от държавната адми-
нистрация до селскостопанските произ-
водители. И тъй като това не е само на-
ционален проблем, ние работим добре 
със сродни на нас асоциации в съседни-
те ни страни – членове на ЕС. Това са Ру-
мъния и Гърция. Провеждаме обучения 
и семинари за служителите на гранични-
те контролно-пропускателни пунктове 
за идентифициране на рискови пратки.

Много важен аспект от дейността ни 

по проект „Не на фалшивите и нелегал-
ните тепестициди“ са предложенията от 
страна на АРИБ за промени в Наказател-
ния кодекс на България за криминали-
зиране на всички дейности, свързани с 
производството, предлагането на паза-
ра и пренасянето през граница на нера-
зрешени продукти за растителна защи-
та. Идеята не е нова и е подкрепена от 
Българската агенция за безопасност на 
храните и от колегите ни от Българската 
асоциация за растителна защита.

Още нещо, което успяхме да постиг-
нем, е да предложим сътрудничество 
на Европол и да искаме през 2018 г. 
България да бъде включена в опера-
ция Silver Axe III - международна опе-
рация, която се провежда от Европол 
с компетентните органи в съответните 
страни срещу нелегалните и фалшиви-
те ПРЗ. 

 Можем ли да използваме опита на 
други европейски страни в борбата 
срещу нелегалния внос и фалшифи-
цирането на пестициди?

- Да, можем. Има страни, които вече 
са включили в своето законодателство 
защитни мерки и са криминализирали 
деянието. На първо място се сещам за 
Германия, Полша, Франция и Гърция. В 
Германия санкциите са такива, че е не-
мислимо някой да направи втори оп-
ит за нелегален внос или фалшифици-
ране на продукти за растителна защита. 
Ако веднъж в Германия те хванат, че си 
правил нелегален внос и са затвори-
ли фирмата ти, втори път ти не можеш 
да регистрираш нова фирма със същия 
предмет на дейност. И най-тежката санк-
ция е, че нарушителите отиват реално в 
затвора. 

Възможно ли е и в България да се 
случи същото?

- Разбира се, че е възможно. Необхо-
дима е политическа воля. Удовлетворе-
на съм от това, че държавната админи-
страция в лицето на нейните експерти 
разбира значението и подкрепя нашите 
предложения. Но наистина трябва и за-
конодателна инициатива срещу контра-
бандния внос и употребата на нелегал-
ните продукти, тъй като освен рисковете 
за здравето на хората и околната сре-
да от неизвестния състав на незаконни-
те продукти предприемането на мерки 
против тези деяния ще е реални дейст-
вия против икономически престъпле-
ния, свързани с укриване на доходи и 
данъци.

 Разговора води Михаил Ванчев

Ден на 
растителната 

защита

ДУМАТА НА 

НЕЛИ ЙОРДАНОВА, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА АРИБ:

България може да постави по-сигурни прегради 
срещу нелегалните и фалшивите пестициди

Аграрният университет 
в Пловдив за 12-и път бе до-
макин на професионалния 
празник на растителноза-
щитниците в България. 
Организаторите на събити-
ето – Българската агенция 
по безопасност на храните 
(БАБХ), съвместно с Асоци-
ация растителнозащитна 
индустрия България (АРИБ) 
и Българската асоциация за 
растителна защита (БАРЗ) 
избраха за тема на срещата 
„Растителното здраве: ро-
ля, значимост, перспекти-
ви“.Зам.-директорът на БА-
БХ Николай Роснев подчер-
та, че за пръв път избрана-
та тема е растителното 
здраве. И причината е, че 
през 2019 г. влиза в сила нов 
регламент на ЕС, който ак-
центува именно върху то-
ва.Очакван интерес сред екс-
пертите и научните работ-
ници, присъстващи на съби-
тието, предизвика акцен-
тът на борбата срещу не-
регламентирания внос и фал-
шифицирането на расти-
телнозащитни препарати. 
Той бе изведен от Нели Йор-
данова – генерален директор 
на Асоциация растителноза-
щитна индустрия България, 
и от Петър Николов – пред-
седател на Българската асо-
циация за растителна защи-
та. 
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Хотел „Севтополис“ -  
уют, комфорт, професионализъм 
и вежливост

П оне два пъти в годината Димитър и Димитрина 
Катранджиеви пътуват до Павел баня и се възполз-
ват от услугите на хотел „СЕВТОПОЛИС - Бал-

нео и СПА“. Предпочитат курорта заради лековитите 
минерални води и мекия климат, но не само. Отсядат в хо-
тел „Севтополис“, защото предлаганите условия са изклю-
чителни във всяко отношение. Оздравителният му цен-
тър е на световно равнище, а за уменията и квалификация-
та на специалистите Димитър и Димитрина просто ня-
мат думи. 

„Няма как да ми стигне речниковият запас, за да изкажа 
възхищението си от тези хора и от предлаганите условия 
и възможности за профилактика, рехабилитация и отдих. 
Аз имам тежка дископатия, стеноза на гръбначния стълб, 

ошипяване, а те ме вдигат на крака. Не мога да не похваля 
физиотерапевта д-р Лилия Лефтерова. Тя е истински въл-
шебник. И заради нея ходя в хотел „Севтополис“, звъня є 
по телефона, консултирам се винаги, когато имам нужда. 
Д-р Лефтерова ме спаси от операция“, изтъква Димитри-
на, която отново стяга багажа за Павел баня.

По думите на Катранджиева хотелът определено вече 
се е утвърдил като притегателен център за всички, които 
искат не само да отдъхнат, но и да съчетаят почивката 
с профилактиката и лечението на заболявания на опорно-
двигателния апарат, за млади и стари, за деца и родители. 
Съвременното оборудване за водолечение комбинира някол-
ко свойства на минералната вода с други физикални факто-
ри като магнитотерапия, подводно-струев масаж, хидро-

галванизация. Те правят процедурите високо ефективни и 
помагат в значителна степен за възстановяването, катего-
рична е Катранджиева. 

„Оздравителният център разполага с модерна апарату-
ра за различни видове физиотерапия. Екипът е от високо 
квалифицирани и отлично подготвени специалисти, кои-
то ежедневно правят за клиентите индивидуални и групо-
ви процедури. Секторът за кинезитерапия също е изклю-
чителен. Там също работят доказани специалисти, които 
прилагат индивидуални подходи, съобразяват се с конкрет-
ните проблеми на пациентите“, изтъква жената. 

Тя не пропуска да спомене, че гостите на хотел „Севто-
полис“ могат да ползват много спа и релаксиращи проце-
дури. За по-младите вероятно е от огромно значение без-

жичният интернет. А изобилието от вкусна и питател-
на храна Катранджиева оставя просто без коментар. 

„Аз и съпругът ми ще продължаваме да посещаваме хо-
тел „Севтополис“. Персоналът е много добър – а аз знам 
как се работи с хора, нали имам хотел. Служителите са 
любезни, специалистите са изключителни, хигиената е на 
нужното равнище. Стаите са  просторни и светли. Чис-
та е и водата в басейна. Изобщо обстановката е отлич-
на, ако трябва да обобщя само с една дума. По време на це-
лия ни престой се чувстваме комфортно и намясто. Има 
достатъчно създадени удобства, съотношението между 
цена и качество е перфектно. Препоръчвам хотел „Севто-
полис“ на всички мои познати. А ние ще се връщаме винаги 
тук“, категорична е Димитрина Катранджиева. 

Димитрина и Димитър Катранджиеви са 
земеделски производители от Добруджа. 

Семейството обработва около 50 хиляди декара 
земя в околностите на добричкото село Спасово, 

а в зърнопроизводството е включена цялата 
фамилия. Отглежданите култури са предимно 

пшеница, царевица, слънчоглед. Стопанството 
разполага със зеленчукова и овощна градина, лозе. 

Катранджиеви са собственици на тризвезден 
хотел на морския бряг в Крапец. За Димитър 

хората казват, че е сред пионерите на модерното 
земеделие. Занимава се със селско стопанство 

повече от половин век. Бил е председател на 
Асоциацията на зърнопроизводителите десет 

години. На плещите на Димитрина лежат грижите 
за хотела. Тя организира културните прояви и 
лично посреща гостите си. От няколко години 

семейство Катранджиеви редовно посещава 
хотел „СЕВТОПОЛИС - Балнео и СПА” в Павел баня. 

Отсядат там редовно в два различни сезона. 

Аз и съпругът ми ще продължаваме да посещаваме хотел „Севтополис“. Персоналът е много добър 
– а аз знам как се работи с хора, нали имам хотел. Служителите са любезни, специалистите са 

изключителни, хигиената е на нужното равнище. Стаите са  просторни и светли. Чиста е и 
водата в басейна. Изобщо обстановката е отлична, ако трябва да обобщя само с една дума. 





ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС СЕВТОПОЛИС  
гр. Павел баня 6155, ул. Чудомир 3  
 Тел.: 0887 361 669 • 04361 9000 
e-mail: reservations@sevtopolishotel.com  
www.sevtopolishotel.com

Награда за 2017 година  
НАЙ-ДОБЪР  

МЕДИКЪЛ И СПА ХОТЕЛ

Почувствайте лечебната 
сила на минералната вода  
в хотел Севтополис Балнео & СПА 

ИЗБЕРЕТЕ 
ПРОФЕСИОНАЛИЗМА 
И СПОКОЙСТВИЕТО!

 58 ДВОЙНИ СТАИ

 4 АПАРТАМЕНТА

 РЕСТОРАНТ

 МЕДИКЪЛ СПА ЦЕНТЪР, ИЗВЪРШВАЩ ЛЕЧЕНИЕ И 
ПРОФИЛАКТИКА НА ОПОРНО ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ

 КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА ЗА БИЗНЕС СРЕЩИ И 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Повече от 1440 изложители  
в 11 зали през 2017 г.  

250 външни павилиона

Изложбена площ от 16 ха

Над 114 000 посетители от фирми, от които 
14 000 чуждестранни от 128 страни 

Най-доброто от генетиката – ще бъдат 
показани над 700 животни

Програма за свободни 
посещения на ферми

> Вземете безплатно  
пропуск на: www.space.fr

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ
ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВО
LE SALON INTERNATIONAL  
DES PRODUTIONS ANIMALES

ПЛАНЕТА ЖИВОТНОВЪДСТВО





 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  ИЗКЛЮЧИТЕЛНА

МАНА И СИНЯ КИТКА
ЗАЩИТА

СРЕЩУ


